
                                          Z Á P I S     č.3/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 12.6.2020

Přítomni:Marie Součková,Lenka Kučerová,Milan Líbal,Ing.Miroslav Kašparů

Omluveni: MgA.Petra Pařenicová,Mgr. Pavla Daumann,Aneta Dolečková

Hosté:Doleček Pavel

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 497/37

4) Směna pozemku

5) Oprava kapličky

6) MAS-poskytnutí území

7) Různé

Doplnění programu: Žádost o odprodej části pozemku 498/9, schválení RO3,4,5

1) Zahájení a schválení programu jednání a určení 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: Milan Líbal a Ing.Miroslav Kašparů

Zapisovatelkou byla určena Kučerová Lenka

Starostka nechala hlasovat o tom, zda všichni přítomní 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 17. 4.2020 byla splněna.

3)Prodej pozemku 497/37



Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o odkoupení pozemku č.497/37 o výměře 223 
m2 v k.ú Kamenný Malíkov.Záměr o odprodeji pozemku byl zveřejněn od 29.4.2020 
do 15.5.2020 v obecní vývěsce i elektronicky.V době zveřejnění obec obdržela žádost 
o odkup od p.Jiřího Pražáka, Kamenný Malíkov č.8.

Návrh na usnesení č. 1/3/2020

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo prodej pozemku č. 497/37 v k.ú. 
Kamenný Malíkov, p. Jiřímu Pražákovi ,Kamenný Malíkov č.8 s tím, že nabyvatel 
souhlasí s podmínkami prodeje. Cena pozemku je 30,- Kč/m2

Podmínky prodeje: -kupující zajistí ve vlastní režii a na své náklady   veškeré úkony 
související s prodejem

                            -žadatel má vyrovnané veškeré závazky vůči obci  Kamenný Malíkov.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění:

Pro-4-proti-0-Zdržel se-0

Usnesení č. 1/3/2020       .

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s prodejem pozemku 497/37 

v k.ú.Kamenný Malíkov p.Jiřímu Pražákovi , Kamenný Malíkov č.8 s tím, že 

nabyvatel souhlasí s podmínkami prodeje. Cena pozemku: 30,- Kč/m2

Podmínky prodeje: -kupující zajistí ve vlastní režii  a na své náklady veškeré úkony 

související s prodejem

                      -žadatel má vyrovnané veškeré závazky vůči obci   Kamenný Malíkov     

4) Směna pozemků 498/7 a 212

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o směnu pozemku ve vlastnictví obce  od 
p.Pavla Nováka,Kamenný Malíkov 32.Jedná se o směnu pozemku parc.č. 498/7
o výměře 144 m2 v k. ú.Kamenný Malíkov za část pozemku 212 o výměře 208 
m2 v k.ú.Kamenný Malíkov, který je ve vlastnictví p.Pavla Nováka,Kamenný 
Malíkov 32.

Záměr obce-směnit pozemky byl zveřejněn od 29.4.2020 do 15.5.2020 
v obecní vývěsce i elektronicky.

Podmínky směny: Obec Kamenný Malíkov zaplatí zhotovení geometrického 
plánu a p.Pavel Novák zaplatí sepsání kupní smlouvy a vklad do KN.

Návrh na usnesení č 2/3/2020

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí se směnou pozemků 
parc.č.498/7 o výměře 144 m2 za část pozemku parc.č.212 výměře 208 m2

v k. ú. Kamenný Malíkov.



Podmínky směny: Obec Kamenný Malíkov zaplatí zhotovení geometrického 
plánu a p. Pavel Novák zaplatí sepsání kupní smlouvy a vklad do KN.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění:

Pro-4-Proti-0-Zdržel se-0

Usnesení č 2/3/2020

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí se směnou pozemku 498/7 o 

výměře 144 m2 za část pozemku 212 o výměře 208 m2 v k.ú. Kamenný 

Malíkov p.Pavlu Novákovi, Kamenný Malíkov 32.

Obec kamenný Malíkov zaplatí zhotovení GP a p. Pavel Novák zaplatí 

sepsání směnné smlouvy a za zápis do KN.

5) Oprava kapličky

Zastupitelstvo obce získalo dotaci ve výši 40 000,- Kč na opravu kapličky.Bylo 
žádáno o dotaci  vyšší z dotačního programu Jihočekého kraje-Kulturní 
dědictví..Starostka obce  dává hlasovat zda se i přesto bude kaplička 
opravovat a využije se dotace v této výši.Realizace projektu by musela být 
dokončena nejpozději do 31.10.2020.

Návrh na usnesení č. 3/3/2020

Zastupitelsvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s opravou kapličky za využití 
dotace 40 000,- Kč.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění:

Pro-4-Proti- 0-Zdržel se-0

Usnesení č. 3/3/2020

Zastupitelsvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s opravou kapličky za využití 

dotace 40 000,- Kč.

6) MAS-poskytnutí území

Obec Kamenný Malíkov byla oslovena o poskytnutí území MAS. S jednáním 
zastupitelů MAS seznámila přítomné P. Marie Součková.

Bližší projednání na další schůzi obecního zastupitelstva.Je zapotřebí 
promyslet na co by se případně žádaly dotace.

Návrh na usnesení č. 4/3/2020

Zastupitelsvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s poskytnutím území Místní 
akční skupině.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění:

Pro-4-Proti- 0-Zdržel se-0



Usnesení č. 4/3/2020

Zastupitelsvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s poskytnutím území Místní 

akční skupině.

7)Prodej části parcely 498/9

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost od p.Anety Dolečkové,Kamenný Malíkov 
26 o odkoupení části parcely 498/9 dle přiloženého nákresu.

Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem části parcely 498/9.

Záměr obce o odprodej bude zveřejněn po obdržení geometrického plánu.

8) Schválení rozpočtových opatření č. 2,3,4

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 2,3,4. Jedná
se o navýšení výdajů za těžbu v lese.

Usnesení č. 5/3/2020

                     Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2,3,4, která jsou součástí

                     tohoto zápisu   .       

9) Různé

          -odstranění rozbité trampolíny z dětského hřiště

          - oprava střechy čekárny v dolní části obce

          - sečení v obci

          - nové dveře do autobusové čekárny

             Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Kamenný Malíkov19.6.2020

………………………………….                             …………………………………………

Ing.Kašparů Miroslav                                                               Milan Líbal

     ověřovatel zápisu                                                            ověřovatel zápisu

 …………………………………..                                          ……………………………………......

   Lenka Kučerová                                                            Marie Součková

      zapisovatel                                                                     starosta


