
                                          Z Á P I S    č.4/2021

 ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 16.07.2021

 

Přítomni: Marie Součková, Lenka Malíková, Mgr. Pavla Daumann, Ing. Miroslav Kašparů,, Aneta
Dolečková 

Omluveni: MgA. Petra Vodáčková,  Milan Líbal

Hosté:  

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) Dohody o provedení práce

                                 4) Dotace na lesní infrastrukturu

                                 5) Rozpočtové opatření

                                 6) Různé, termín vítání, hasiči – nátěry                                                                 

 Návrh na doplnění programu: 

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: Aneta Dolečková, Lenka Malíková, 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 účetní uzávěrku za rok 2020 na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
projednávání závěrečného účtu obce Kamenný Malíkov za rok 2020, jehož součástí je Zpráva o
přezkumu  hospodaření  obce,  vyjádřením  souhlasu  s  celoročním  hospodařením  a  to  bez
výhrad.Zastupitelstvo obce zároveň schvalilo účetní uzávěrku obce za rok 2020 a přijalo opatření k
nápravě  chyb,  které  jsou  uvedeny  ve  zprávě  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce.



Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schválilo s Programem obnovy venkova pro obec Kamenný
Malíkov 2021-2025.

 3) Dohody o provedení práce

Zastupitelstvo obce bylo poučeno, že ze zákona je maximální limit na Dohody o prevedení práce
300hodin ročně/osoba. Tento limit nesmí být překročen. Pokud je dosaženo limitu, obec je povinná
ukončit  Dohodu  o  provedení  práce  s  danou  osobou  na  daný  rok.  Dále  osoba,  která  pojede
automobilem vyřizovat pro Obec, obcí určené záležitosti je povinná doložit Cestovní příkaz pro
úhradu vzniklých cestovních nákladů, jinak nebude cesta proplacena. 

4) Dotace na lesní infrastrukturu

Zastupitelstvo  obce  Kamenný  Malíkov  se  rozhodlo  vzhledem  k  extrémní  změně  na  lesních
pozemcích vzhledem ke kůrovcové kalamitě tento rok nezažádat o dotaci na zlepšení cest v lese.
Cesty budou upraveny postupně po vytěžení kůrovcového dřeva. 

5) Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov bylo seznámeno s rozpočtvým opatření č. 5.  Jedná se o
navýšení výdajů na  opravu účelové cesty. Oprava cesty byla schválena zastupitelstvem na 
2. zasedání OZ dne 23. 4. 2021 usnesením č. 3/2/2021.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – výdaje na opravu účelové cesty.

Pro        5                         Proti        0                            Zdržel se           0

Usnesení č. 1/42021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – výdaje na opravu účelové cesty.

6) Různé -  termín vítání občánků, hasiči – nátěry 

Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov určilo vítání občánků na 17.9. 2021. ,. 

Zastupitelstvo obce projednalo nátěr  obecních laviček v obci,  nátěr  oken Hasičárna,  nátěr okna
spodní autobusová zastávka. 

Zasedání bylo ukončeno ve 19:00 hod.

 Kamenný Malíkov  17.7.2021

  

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

    Aneta Dolečková                                                                                Lenka Malíková

   ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu  

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

Mgr.Pavla Daumann                                                                           Marie Součková

   zapisovatelka                                                                                       starostka



 

 

 


