
                                          Z Á P I S    č.3/2022

 ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 10.06.2022

 

Přítomni: Marie Součková, Lenka Kučerová, Mgr. Pavla Daumann, Ing. Miroslav Kašparů,  

                MgA. Petra Vodáčková, Milan Líbal

Omluveni:,   Aneta Dolečková

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) Návrh smlouvy na věcné břemeno

                                   4) Informace o jednání MAS

                                   5) Volby do zastupitelstva obce

                                   6)  Různé 

                                                                              

 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: Ing. Miroslav Kašparů, Lenka Kučerová, 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 – 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

Zastupitelstvo obce schválilo  -  uzavření na základě § 17 zákona č.  250/2000 Sb. Projednávání
závěrečného  účtu  obce  Kamenný  Malíkov  za  rok  2021,  jehož  součástí  je  Zpráva  o  přezkumu
hospodaření obce, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.



             Zastupitelstvo obce zároveň schválilo účetní uzávěrku obce za rok 2021 a přijímá opatření

             k nápravě chyb, které jsou uvedeny ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce.     

            

 3)   Návrh smlouvy na věcné břemeno

Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy na věcné břemeno na parcely 401/4,497/1, 497/9.

Návrh na usnesení č.1/3/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí se zřízením věcného  břemene na parcelách 

č. 401/4,497/1, 497/9.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

 

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Usnesení č. 1/3/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí se zřízením věcného  břemene na parcelách 

č. 401/4,497/1, 497/9.

4) Informace o jednání MAS

Zastupitelstvo obce bylo informováno o jednání skupiny MAS Česká kanada.

5) Volby do zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo volby do zastupitelstva v roce 2022.
Kandidátka „Sdružení nezávislých kandidátů“ bude uzavřeno,  další  zájemci  o kandidaturu musí
podat na MěÚ v Jindřichově Hradci  do 19. 7. 2022 do 16.00 hod. kandidátní listinu každý sám za
sebe.
Na petici musí být – sdružení nezávislých kandidátů – 6 podpisů
                                  nezávislý kandidát  - 4 podpisy
 
6)Různé

Zastupitelstvo obce souhlasí s přidáním 1 kontejneru na papír. 

Doplnění programu: 

Zastupitelstvo obce projednalo změnu žádosti ČOV.

Návrh na usnesení 2/3/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu žádosti ČOV.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

 



Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Usnesení č. 2/3/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje  změnu žádosti ČOV.

Zasedání bylo ukončeno ve 19:30 hod.

 Kamenný Malíkov 10.06.2022

  

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

   Ing. Miroslav Kašparů                                                                               Lenka Kučerová

   ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu  

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

Mgr.Pavla Daumann                                                                           Marie Součková

   zapisovatelka                                                                                       starostka

 

 

 


