
Z Á P I S   č. 6 / 2022
 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenný Malíkov, konaného dne 02.11.2022

 

Přítomni: Gernot Daumann, Aneta Dolečková, Mgr. Pavla Daumann, Ing. Miroslav Kašparů,

Milan Líbal

Hosté:  Marie Součková

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 usnesení z minulé schůze

3) Brigáda – sběr listí v obci, odvoz listí

4) Přístřešek u dětského hřiště

5) Osvětlení obce

6) Vánoční zpívání u kapličky, vánoční dárky

7) Různé

 Návrh na doplnění programu:

1) Zahájení + schválení programu jednání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Zahájení provedl starosta obce pan Gernot Daumann. Starosta přivítal všechny členy zastupitelstva
a hosty. Dále seznámil přítomné s programem jednání. Jako ověřovatelé zápisu byli  určeni: Aneta
Dolečková, Milan Líbal, Gernot Daumann

Zapisovatelkou byla určena Mgr. Pavla Daumann.

Starosta nechal hlasovat o tom, zda všichni přítomní 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 Kamenný Malíkov souhlasí s návrhem na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na parcelách č. 498/32 a 498/9.



3) Brigáda – sběr listí v obci, odvoz listí

Zastupitelstvo obce určilo termín sběru listí na 12.11.2022 od 13:00 hodin.

4) Přístřešek u dětského hřiště

Zastupitelstvo obce projednalo návrhy na přístřešek u dětského hřiště.

5) Osvětlení obce

Zastupitelstvo obce projednalo na základě energetické krize, která se přímo dotkne i obce Kamenný
Malíkov od prosince 2022. Obec Kamenný Malíkov přistupuje k úspornému režimu pro veřejné
osvětlení. Nové časové pásmo osvětlení bude po nezbytně nutnou dobu. Doba veřejného osvětlení
se bude upravovat dle potřeby. Nově zhruba od 16:30-23:00 a od 05:00-7:00 hodin.

Návrh na usnesení č.1/6/2022

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

Zastupitelstvo obce projednalo na základě energetické krize, která se přímo dotkne i obce Kamenný
Malíkov od prosince 2022. Obec Kamenný Malíkov přistupuje k úspornému režimu pro veřejné
osvětlení. Nové časové pásmo osvětlení bude po nezbytně nutnou dobu. Doba veřejného osvětlení
se bude upravovat dle potřeby. Předpokládané nové časy od 16:30-23:00 a od 05:00-7:00 hodin.

Pro Proti Zdržel se
5 0 0

Usnesení č. 1/6/2022

Zastupitelstvo obce schválilo na základě energetické krize, která se přímo dotkne obce Kamenný
Malíkov od prosince 2022 nové časové pásmo pro veřejné osvětlení. Nové časové pásmo osvětlení
bude po nezbytně nutnou dobu. Doba veřejného osvětlení se bude upravovat dle potřeby.
Předpokládané nové časy od 16:30-23:00 a od 05:00-7:00 hodin.

6) Vánoční zpívání u kapličky, vánoční dárky
Zastupitelstvo obce projednalo uspořádání kulturní akce IV.Advent u Kapličky 18.12.2022 od 17:00
hodin. Za doprovodu pěveckého sboru „EASY sbor“. V rámci kulturní akce bude i malé
občerstvení.  Dále se zastupitelstvo dohodlo na vánočním dárku pro občany.

7) Různé

a) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost od firmy ISFIN s.r.o. o souhlas umístění základové stanice
CETINu, v katastru obce Kamenný Malíkov, která je plánovaná na části pozemku parc. č. 115/1 k.ú.
Kamenný Malíkov. Záměrem základové stanice CETIN je posílit v obci a v okolí signál pro mobilní
telefony O2 a další telekomunikační služby.



Návrh na usnesení č.2/6/2022

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

 Zastupitelstvo obce projednalo žádost od firmy ISFIN s.r.o. o souhlas umístění základové stanice
CETIN, v katastru obce Kamenný Malíkov, která je plánovaná na části pozemku parc. č. 115/1 k.ú.
Kamenný Malíkov.

Pro Proti Zdržel se
4 1 0

Usnesení č. 2/6/2022

Zastupitelstvo obce schválilo žádost od firmy ISFIN s.r.o. o souhlas umístění základové stanice
CETIN, v katastru obce Kamenný Malíkov, která je plánovaná na části pozemku parc. č. 115/1
k.ú. Kamenný Malíkov.

b) Zastupitelstvo projednalo návrhy na kulturní akce pro rok 2023.

 Kamenný Malíkov 02.11.2022

  

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

Aneta Dolečková                                                                                    Milan Líbal

   ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu  

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

Mgr.Pavla Daumann                                                                           Gernot Daumann

   zapisovatelka                                                                                          starosta

 

 

 


