
                                          Z Á P I S    č.4/2022

 ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 05.08.2022

 

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

                MgA. Petra Vodáčková, Milan Líbal, Aneta Dolečková

Omluveni: --

Hosté: Jan Meisel, Jiří Meisel

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) Žádost na odběr vody z obecní studny

                                   4) DČOV č.p. 17

                                   5) Rozpočtové opatření č.1

                                   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: Aneta Dolečková, 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 – 7  proti – 0  zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu  pro – 7 proti – 0  zdržel se - 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku                         pro – 7 proti – 0  zdržel se – 0

2) Kontrola usnesení z minulé chůze

Usnesení č. 1/3/2022
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schválilo:
 a)zřízení věcného břemene na parcelách
č. 401/4,497/1, 497/9. 
b) změnu žádosti ČOV.



 3) Žád  ost na odběr vody z obecní studny

Zastupitelstvo obce projednalo Žádost na odběr vody z obecní studny od pana Mátla pro nový
projekt rodinného domu, který bude stát na původním pozemku domu  č.p. 12.

Návrh na usnesení č.1/4/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo žádost na odběr vody z obecní studny od pana
Mátla pro nový projekt rodinného domu, který bude stát na původním pozemku domu č.p.12. 

Na obecní vodovod je napojeno 6 nemovitostí, v letních měsících zde odebírají vodu 2 skautské
tábory. Na jaře r. 2022 byl problém s množstvím vody.  ZO žádost zamítá a požaduje ukončení
odběru vody v RD č.p. 12. Další odběr je nežádoucí. 

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

 

Pro Proti odběru vody Zdržel se

0 7 0

Usnesení č. 1/4/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov zamítlo Žádost na odběr vody z obecní studny od pana Mátla
pro nový projekt rodinného domu, který bude stát na původním pozemku domu č.p. 12.

Na obecní vodovod je napojeno 6 nemovitostí, v letních měsících zde odebírají vodu 2 skautské
tábory. Na jaře r. 2022 byl problém s množstvím vody.  ZO žádost zamítá a požaduje ukončení
odběru vody v RD č.p. 12. Další odběr je nežádoucí. 

 4)   DČOV č.p. 17

Zastupitelstvo obce projednalo zřízení DČOV v č.p. 17. DČOV bude realizována na parcele č.st. 8/1
v k.ú Kamenný Malíkov.

ZO s  realizací DČOV souhlasí. K předloženému projektu nemá žádné připomínky.

Návrh na usnesení č.2/4/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje DČOV v č.p. 17. K předloženému projektu nemá
žádné připomínky.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

 

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Usnesení č. 2/4/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje  DČOV č.p. 17.K předloženému projektu nemá
žádné připomínky.



4) Rozpočtové opatření č.1

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 1, kde byly zvýšeny výdaje o 6.200,- Kč.

Návrh na usnesení 3/4/2022

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočotvé opatření č. 1.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

 

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Usnesení č. 3/4/2022

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1. 

5) Různé

Kontajner na papír – objednán, předpokládaný termín dodání konec srpna. 

Oprava veřejného osvětlení. 

Zasedání bylo ukončeno ve 19:30 hod.

 Kamenný Malíkov 5.08.2022

  

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

   Aneta Dolečková                                                                               Lenka Kučerová

   ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu  

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

Mgr.Pavla Daumann                                                                           Marie Součková

   zapisovatelka                                                                                       starostka

 

 

 


