ZÁPIS

č.6/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 30.12.2020

Přítomni: Marie Součková, Lenka Malíková, Mgr. Pavla Daumann, Ing. Miroslav Kašparů, Aneta
Dolečková
Omluveni: MgA. Petra Vodáčková, Milan Líbal
Hosté: Gernot Daumann
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod..
Místo konání: Obec Kamenný Malíkov – zasedací místnost obecního úřadu
Navržený program: 1) Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, seznámení
s programem zasedání
2) Kontrola usnesní z minulé schůze
3) Rozpočet na rok 2021
4) Střednědobý výhled na r. 2022 - 2023
5) Cena známek na odvoz popelnice na r. 2021
6) Rozpočtové opatření č. 10 a 11
7) Program obnovy venkova
8) Informace o hospodaření obce
9) Dotace v roce 2021
10) Různé
Návrh na doplnění programu: Změna ÚP č. 2 , jmenování inventarizační komise

1) Zahájení + schválení programu jednání + určení 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: Lenka Malíková, Aneta Dolečková, Marie Součková
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 – 5 proti – 0 zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu pro – 5 proti – 0 zdržel se - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku

pro – 5 proti – 0 zdržel se – 0

2)Kontrola usnesení z minulé schůze
Zastupitelstvo obce schválilo ubytovací poplatek za každou osobu od 18 do 70 let ve výši 10,-Kč/os/noc. Platnost vyhlášky od 1.1.2021.

3) Rozpočet na rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na r. 2021, který byl zveřejněn v obecní vývěsce a i
elektronicky od 14. 12. 2020 do 29. 12. 2020. Zastupitelstvo projednalo některé připomínky k
návrhu. Pokud se bude některá akce z připomínek realizovat, bude se řešit v průběhu roku.
Návrh na usnesení č. 1/6/2020
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje navržený rozpočtet na rok 2021. Zastupitelstvo
hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění
Pro

Proti

Zdržel se

5

0

0

Usnesení č. 1/6/2020
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje navržený rozpočtet na rok 2021.

4) Schválení střednědobého plánu na r. 2022 a 2023
Zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého plánu na r.2022 a 2023, kteý byl zveřejněn v
obecní vývěsce a i elektronicky od 14. 12. 2020 do 29. 12. 2020.
Návrh na usnesení č. 2/6/2020
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje střednědobý plán na r. 2022 a 2023. Zastupitelstvo
hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění
Pro

Proti

Zdržel se

5

0

0

Usnesení č. 2/6/2020
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje střednědobý plán na r. 2022 a 2023.
5) Cena známek na rok 2021
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov odsouhlasilo cenu známek za odvoz komunálního odpadu
ve výši 60,- Kč/známka. Cena zůstává stejná jako v roce 2020.
Návrh na usnesení č. 3/6/2020
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov souhlasí s cenou známek za odvoz komunálního odpadu ve
výši 60,- Kč/známka.
Pro

Proti

Zdržel se

5

0

0

Usnesení č. 3/6/2020
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov souhlasí s cenou známek za odvoz komunálního odpadu
ve výši 60,- Kč/známka.
6) Rozpočtové opatření č. 10 a 11
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov schvaluje rozpočtové opatření číslo 10 a 11.
Návrh na usnesení č. 4/6/2020
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov schvaluje rozpočtové opatření číslo 10 a 11.
Pro

Proti

Zdržel se

5

0

0

Usnesení č. 4/6/2020
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov schvaluje rozpočtové opatření číslo 10 a 11.
7) Program obnovy venkova
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov je obeznámeno, že končí Program obnovy venkova na roky
2016-2020. Zastupitelsvo Obce Kamenný Malíkov připravilo nový předběžný program na roky
2021-2025.
8) Informace o hospodaření obce
Informaci o hospodaření obce podala pí. Marie Součková. Stav účtů k dnešnímu dni: Základní
běžný účet u KB k 17. 12. 2020 je 2.792.068,-- Kč, Účet u ČNB k 30. 12. 2020 je 1.494.528,-- Kč.
9) Dotace v roce 2021
Starostka Obce zaslala žádost o dotaci na novou autobusovou čekárnu. V roce 2021 bude obec
žádat o dotaci na rekonstrukci 2 křížů a na lesní cestu do stráně. V roce 2021 se bude proplácet
podaná dotace ve výši cca 383.000,-- na zmírnění kůrovcové kalamity.
Zastupitelstvo obce souhlasí s dřevěnou autobusovou čekárnou fi Kovovýroba – Lukáš Obereiter.
10) Změna územního plánu č. 2
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vydání změny územního plánu č. 2. Tištěná podoba ÚP bude
pořízena a zveřejněna po skončení epidemiologické situace.
Návrh na usnesení č. 5/6/2020
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vydání změny územního plánu č. 2.
Zastupitelé hlasují pro přijetí usnesení:
Pro

Proti

Zdržel se

5

0

0

Usnesení č. 5/6/2020
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vydání změny územního plánu č. 2.Celé znění usnesení je

přílohou tohoto zápisu.

11) Jmenování inventarizační komise
Pro inventury za rok 2020 je jmenovaná komise ve složení:
Předseda inventarizační komise: Mgr. Pavla Daumann
Členové:

Lenka Kučerová
Ing. Miroslav Kašparů

12) Různé
Přejeme všem občanům pevné zdraví a hodně spokojenosti v roce 2021.

Zasedání bylo ukončeno ve 19:30 hod.

Kamenný Malíkov 4.1.2021

…………………………..

…………………………..

Lenka Malíková

Aneta Dolečková

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

.....................................
Mgr.Pavla Daumann
zapisovatelka

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

….....................................
Marie Součková
starostka

………………………..

Mgr. Pavla Daumann

Marie Součková

zapisovatel

starosta

