
Z Á P I S    č. 7 /2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 30.12.2019

Přítomni: Marie Součková, Lenka Kučerová, Milan Líbal,  Aneta Dolečková
Omluveni: MgA Petra Pařenicová, Mgr. Pavla Daumann,Ing. Miroslav Kašparů
Hosté: 
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) Schválení rozpočtu na rok 2020
4) Schválení střednědobého plánu na r. 2021 a 2022
5) Informace o hospodaření obce
6) Cena známek na popelnice na rok 2020
7) Informace o místním šetření
8) Žádost o dotaci
9) Rozpočtové opatření č. 9

Návrh na doplnění programu: Jmenování inventarizační komise, navýšení odměn účetní 
                                                 a místostarostce, podání žádosti o dotaci.      

1) Zahájení + schválení programu jednání + určen  í ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zahájení  provedla  starostka  obce  paní  Marie  Součková.  Starostka přivítala  všechny členy
zastupitelstva .  Dále seznámila přítomné s programem jednání.  Jako ověřovatelé zápisu byli
určeni: Aneta Dolečková a Milan Líbal
Zapisovatelkou byla určena Lenka Kučerová. 
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 – 4 proti – 0 zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu pro – 4 proti – 0 zdržel se - 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku                         pro – 4 proti – 0 zdržel se – 0

2) Kontrola usnesení z     minulé schůze
Všechna usnesení ze zasedání z 31.10. 2019 byla splněna.
  
3) Schválení rozpočtu na rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na r. 2020, který byl zveřejněn v obecní 
vývěsce a i elektronicky od 12. 12. 2019 do 30. 12. 2019.                 
Zastupitelstvo projednalo některé připomínky k návrhu. Pokud se bude některá akce z 
připomínek realizovat, bude se řešit v průběhu roku.



Návrh na usnesení č. 1/7/2019
 Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje  navržený rozpočtet na rok 2020.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

   Pro                  Proti         Zdržel se
4 0 0

Usnesení č. 1/7/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje  navržený rozpočtet na rok 2020.

4) Schválení střednědobého plánu na r. 2021 a 2022
Zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého plánu na r.2021 a 2022,kteý byl 
zveřejněn v obecní vývěsce a i elektronicky od 12. 12. 2019 do 30. 12. 2019.                 

Návrh na usnesení č. 2/7/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov  schvaluje střednědobý plán na r. 2021 a 2022. 

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění
   Pro                  Proti         Zdržel se
4 0 0

Usnesení č. 2/72019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje střednědobý plán na r. 2021 a 2022. 

5) Informace o hospodaření obce
Informaci o hospodaření obce podala pí. Marie Součková. 
Stav účtů k dnešnímu dni:  Základní běžný účet  2.789.686,68 Kč
                                           Účet u ČNB  778.674,54 Kč 

6) Cena známek na rok 2020
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov odsouhlasilo cenu známek za odvoz komunálního 
odpadu ve výši 60,- Kč/známku.

7) Informace o místním šetření
Dne 12. 11. 2019 se v obci uskutečnilo místní šetření – propustnost požární sádky, za účasti 
Ing. Ivany Novákové  vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Jindřichův Hradec. 
Nebylo prokázáno, že propuští požární nádrž. Ing. Nováková navrhla vybudovat patní 
drenáž , která bude vedena po obecním pozemku – realizace v roce 2020.

8) Žádost o dotaci
Informace  o  podání  žádosti   o  poskytnutí  finančního  příspěvku  na  zmírnění  kůrovcové
kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Výše příspěvku v žádosti je cca
203.000,- Kč. Poskytovatel  finančního příspěvku má právo příspěvek vyplatit  v plné výši,
příspěvek krátit, nebo zcela zamítnout. 



9) Rozpočtové opatření č. 9
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 9, které je přílohou tohoto
zápisu.

10) Jmenování inventarizační komise
Starostka obce jmenovala inventarizační kommisi pro inventury za rok 2019 ve složení:
               předseda inventarizační komise:  Lenka Kučerová
               členové:                                        Pavla Daumann
                                                                     Petra Pařenicová
               účetní:                                           Ing. Lucie Hronková

11) Navýšení odměn účetní a místostarostce
Starostka obce podala návrh na navýšení měsíčních odměn pro účetní a místostarostku ve
výši:           účetní          6.000,- Kč
             místostarostka   6.000,- Kč

Návrh na usnesení č. 3/7/2019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov  schvaluje navýšení měsíčních odměn pro účetní a
místostarostku od 1. 1. 2020. 

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

   Pro                  Proti         Zdržel se
4 0 0

Usnesení č. 3/72019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov  schvaluje navýšení měsíčních odměn pro účetní a
místostarostku od 1. 1. 2020. 

12) Podání žádosti o dotaci
Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na dětské hřiště do programu Podpory
obnovy  a  rozvoje  venkova  MMR.  Žádost   o  dotaci  zadáme  p.  Aleši  Libotovskému  –
projektovému manažeru.
Návrh na usnesení č. 4/7/2019

   Pro                  Proti         Zdržel se
4 0 0

Usnesení č. 4/72019
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov  schvalujepodání žádosti o dotaci projektu „Dětské
hřiště obce Kamenný Malíkov“ do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR.



Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hod.
Kamenný Malíkov 2.1.2020

…………………………..                                                               …………………………..
   Aneta Dolečková                                                                                        Milan Líbal
   ověřovatel zápisu                                                                                    ověřovatel zápisu

…......................................                                                              ………………………..     
       Lenka Kučerová                                                                                Marie Součková 
        zapisovatel                                                                                              starosta


