
U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Malíkov dne 14.12.2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov bere na vědomí a souhlasí:
Kontrola zápisu z minulého jednání – usnesení č.2/6/2022 bylo nahrazeno usnesením
11/7/2022. Ostatní usnesení bez připomínek.

V níže uvedených bodech jednání byla přijata tato usnesení:
Usnesení č. 1/7/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje navržený rozpočet na rok 2023, který je přílohou tohoto

zápisu.

Usnesení č. 2/7/2021

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje střednědobý plán na r. 2024 a 2025, který je přílohou

tohoto zápisu.

Usnesení č. 3/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování nové knihovnice Mgr. Pavla Daumann.

Usnesení č. 4/7/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje celkovou investici 95.000,-- Kč (včetně dotace) spojenou

s žádostí o dotaci na Ministerstvu kultury VISK na elektronické vybavení a modernizaci pracoviště.

Stávající elektronické vybavení je zastaralé a částečně již i nefunkční. Dotace se týkají 1x PC sestava, 1x

tiskárna, 1x dataprojektor, 1x plátno a 1x software. Výše dotace je 60% tedy ca 56.000,-- Kč. Vlastní

náklady obce cca 39.000,--Kč.

Usnesení č. 5/7/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s cenou známek za odvoz komunálního odpadu od

01.01.2023 ve výši 75,- Kč/známka.

Usnesení č. 6/7/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s investicí do FVE s využitím dotačního programu

2022/2023 na podporu FVE pro malé obce s výší podpory 75% tedy zhruba 450.000,-- Kč (dotace) a

vlastními náklady obce zhruba 150.000,-- Kč. Celkem projekt ve výší do 600.000,--Kč. Ceny včetně DPH.

Usnesení č. 7/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření pověření pro nového starostu v příjmech neomezeně a

výdaje na položku do 600.000,--Kč.

Usnesení č. 8/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje informovat zastupitele o opatřeních.

Usnesení č. 9/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje, že starosta má pravomoc schválit RO k 31.12. na 13 období, příjmy na 0 a

výdaje zůstávají.



Usnesení č. 10/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje, že v případě odsouhlasení účetní závěrky se bude účtovat hospodářský

výsledek v den schválení účetní závěrky.

Usnesení č. 11/7/2022

Zastupitelstvo obce zamítlo 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.

Usnesení č. 12/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje, že na celém území katastru obce Kamenného Malíkova nepovoluje

umístění základové  stanice CETIN nebo tomu jiné podobné stanice.

Usnesení č. 13/7/2022

 Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene č.: JH-014330069940/009-FIA

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

Starosta Místostarostka

Gernot Daumann                                                               Aneta Dolečková


