
Z Á P I S    č. 6 /2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 31.10.2019

Přítomni: Marie Součková, Lenka Kučerová, Mgr. Pavla Daumann, Ing. Miroslav Kašparů,
MgA. Petra Pařenicová, Aneta Dolečková
Omluveni: Milan Líbal
Hosté: Lachnit František, Lachnitová Hana
Zasedání bylo zahájeno v 18.30 hod.

Program:
1) Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, seznámení
s programem zasedání
2) Kontrola usnesení z minulé schůze
3) Prodej pozemku
4) Aktualizace Směrnice č. 1
5) Projednání výsledku auditu
6) Žádost o prodej pozemku
7) Dětské hřiště
8) Vánoční dárky a troubení
9) Vyhláška o místním poplatku
10) Dotace na ÚP
11) Různé – návrh nového jízdního řádu
                 – požární nádrž místní šetření
                 -  úklid listí
Návrh na doplnění programu: pronájem části pozemku, prodej pozemku, hrabání listí. 

1) Zahájení + schválení programu jednání + určen  í ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zahájení  provedla  starostka  obce  paní  Marie  Součková.  Starostka přivítala  všechny členy
zastupitelstva a hosty. Dále seznámila přítomné s programem jednání. Jako ověřovatelé zápisu
byli určeni: MgA. Petra Pařenicová, Lenka Malíková
Zapisovatelkou byla určena Mgr. Pavla Daumann. 
Starostka nechala hlasovat o tom, zda všichni přítomni souhlasí s navrženými body jednání, s
ověřovateli zápisu a zapisovatelkou.

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání     pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu pro – 6 proti – 0 zdržel se - 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku                         pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

2) Kontrola usnesení z     minulé schůze
Všechna usnesení ze zasedání z 23. 8. 2019 byla slněna.
  
3) Prodej pozemku
Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o odkoupení parcel č. 498/41,214/1, 498/4 v k.ú. 
Kamenný Malíkov. Záměr o odprodeji uvedených parcel byl zveřejněn od 2. 9. 2019 do 



20. 9. 2019 v obecní vývěsce i elektronicky. V době zveřejnění obec obdržela žádost o odkup 
od  MgA. Jana Vodáčka, Žižkova 458, Žirovnice. 

Návrh na usnesení č. 1/6/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo prodej parcel č. 498/41,214/1, 498/4 v k.ú. 
Kamenný Malíkov, MgA Janu Vidáčkovi, Žižkova 458, Žirovnice s tím ,že nabyvatel souhlasí
s podmínkami prodeje. 
Cena pozemku je 30,--Kč/m2. 
Podmínky prodeje: - pozemek nebude v budoucnu oplocen
                                - v kupní smlouvě bude zřízena služebnost na volný přístup k elektr.  
                                   rozvaděči a i ke vstupní brance č.p. 26, včetně souhlasu majitelů domu
                                   č.p. 26, že s tímto prodejem souhlasí
                                -  majitel domu č.p. 33 v případě nutnosti umožní položení inženýrských
                                   sítí přes tento pozemek i pro sousední domy
                                -  žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči obci Kamenný Malíkov
                                -  kupující zajistí ve vlastní režii a na své náklady veškeré úkony
                                   související s prodejem

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

   Pro                  Proti         Zdržel se
5 0 1

Usnesení č. 1/6/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s prodejem parcel č. 498/41,214/1, 498/4 
v k.ú. Kmenný Malíkov, MgA Janu Vodáčkovi, Žižkova 458, Žirovnice  s tím že nabyvatel 
souhlasí s podmínkami prodeje.
Cena pozemku 30,--Kč/m2.
Podmínky prodeje: - pozemek nebude v budoucnu oplocen
                                - v kupní smlouvě bude zřízena služebnost na volný přístup k elektr.  
                                   rozvaděči a i ke vstupní brance č.p. 26, včetně souhlasu majitelů domu
                                   č.p. 26, že s tímto prodejem souhlasí
                                -  majitel domu č.p. 33 v případě nutnosti umožní položení inženýrských
                                   sítí přes tento pozemek i pro sousední domy
                                -  žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči obci Kamenný Malíkov
                                -  kupující zajistí ve vlastní režii a na své náklady veškeré úkony
                                   související s prodejem

4) Aktualizace Směrnice č.1

Zastupitelstvo  Obce  Kamenný  Malíkov  projednalo   aktualizaci  Vnitřní  směrnice  č.  1
Kamenný Malíkov. 

Návrh na usnesení č. 2/6/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov  schvaluje aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 Kamenný
Malíkov. 

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění



   Pro                  Proti         Zdržel se
6 0 0

Usnesení č. 2/6/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje aktualizaci Vnitřní směrnice č. 1 Kamenný
Malíkov. 

5 Projednání výsledku auditu
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov projednalo zprávu z dílčího auditu za rok 2019. 

6) Žádost o prodej pozemku a pronájemu části pozemku
a) Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov obdrželo žádost o prodej pozemku 207/1 a části 
pozemku z parcely č. 498/32 dle přiloženého nákresu.

b) Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov obdrželo žádost o pronájmu části pozemku 498/9 
od paní Švejdové. Tato žádost zatím byla zastupitelstvem odložena. 

Návrh na usnesení č. 3/6/2019
a) Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov projednalo žádost o prodej pozemku 207/1 a části 
pozemku z parcely č. 498/32. 

Podmínky prodeje:
Kupující na své vlastní náklady zajistí zaměření pozemku a veškeré úkony související s 
prodejem.
Kupující v případě nutnosti umožní položení inženýrských sítí přes tyto pozemky. 

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

   Pro                  Proti         Zdržel se
6 0 0

Usnesení č. 3/6/2019
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov schválilo prodej pozemku 207/1 a části pozemku 
z parcely č. 498/32. Záměr o prodeji bude zveřejněn po obdržení geometrického plánu.

Podmínky prodeje:
Kupující na své vlastní náklady zajistí zaměření pozemku a veškeré úkony související s 
prodejem.
Kupující v případě nutnosti umožní položení inženýrských sítí přes tyto pozemky. 
Záměr Obce o  odprodej bude zveřejněn v elektronické formě a na vývěsní desce. 

7)  Žádost o prodej pozemku
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov obdrželo žádost o prodej pozemku 203/7, části 
pozemku 203/4 a 498/32.



Návrh na usnesení č. 4/6/2019
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov projednalo žádost o prodej pozemku 203/7, části 
pozemku 203/4 a 498/32 dle přiloženého nákresu.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

   Pro                  Proti         Zdržel se
5 0 1

Usnesení č. 4/6/2019
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov schválilo prodej pozemku 203/7, části pozemku 203/4 
a 498/32.
Záměr Obce o odprodej bude zveřejněn po obdržení geometrického plánu. 

8)Dětské hřiště
Byla projednána doplňující informace pro přípravu nové výstavby dětského hřiště. 

9)Vánoční dárky, troubení
Zastupitelstvo projednalo organizaci Vánočního troubení u kapličky na 23.12.2019 a nákup
vánočních dárků. 

10) Vyhláška o místním poplatku
Vyhláška o místním poplatku bude vyhotovena na základě nových podmínek platných od
1.1.2020. 

11) Dotace na ÚP
Změna  územního  plánu  bude  zcela  hrazena  pouze  žadatelem.  Dotace  na  ÚP  nebude
poskytnuta. 

12) Různé – návrh nového jízdního řádu od 15. 12. 2019
                   - místní šetření – požární nádrž 12. 11. 2019
                   - hrabání listí odvoz se uskuteční 10. 11. 2019

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15 hod.
Kamenný Malíkov 10.11.2019

…………………………..                                                               …………………………..
MgA. Petra Pařenicová                                                                               Lenka Kučerová
   ověřovatel zápisu                                                                                    ověřovatel zápisu

…......................................                                                              ………………………..     
Mgr. Pavla Daumann                                                                                Marie Součková 
        zapisovatel                                                                                              starosta




