
Z Á P I S  č. 7/2022
 ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 14.12.2022

 

Přítomni: Gernot Daumann, Aneta Dolečková, Mgr. Pavla Daumann,

Milan Líbal

Hosté:  Pavel Doleček

Omluveni:  Ing. Miroslav Kašparů,

Zasedání bylo zahájeno v 18:45 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) Rozpočet na rok 2023

4) Střednědobý výhled na r. 2024 a 2025

5) Knihovna, stanovení knihovníka

6) Cena známek na popelnice na rok 2023

7) Investiční záměr FVE

8) Stanovení kronikáře

9)  Stanovení skartační komise

10) Stanovení inventarizační komise

11) Rozpočtové opatření pověření pro nového starostu

12) Informovanost zastupitelů o opatřeních

13) Pravomoc starosty schválení RO k 31.12. na 13 období

14) Účetní závěrka

15) Různé - vánoční besídka organizace, atd.

 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 přítomni souhlasí s navrženými body jednání, s
ověřovateli zápisu a zapisovatelkou.



 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání     pro – 4  proti – 0  zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu pro – 4 proti – 0  zdržel se - 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku                         pro – 4 proti – 0  zdržel se – 0

 2)Kontrola usnesení z minulé schůze

Starostou obce bylo 9.11.2022 pozastaveno usnesení č.2/6/2022, na základě obdržené žádosti ze dne
9.11.2022 od Pavla Dolečka. Tento bod bude nově projednán viz. níže a nahrazen novým
usnesením.

Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou časového pásma dle potřeby pro veřejné osvětlení na
základě energetické krize, která se přímo dotkne obce Kamenný Malíkov od prosince 2022.

3)Rozpočet na rok 2023

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2023, který byl zveřejněn v obecní vývěsce a
i elektronicky od 21.11.2022 – 6.12.2022. Zastupitelstvo projednalo některé připomínky k návrhu.
Pokud se bude některá akce z připomínek realizovat, bude se řešit v průběhu roku.

Návrh na usnesení č. 1/7/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje navržený rozpočet na rok 2023. Zastupitelstvo
hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

Pro Proti Zdržel se

4 0 0
Usnesení č. 1/7/2022

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

4) Schválení střednědobého plánu na r. 2024 a 2025

Zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého plánu na r. 2024 a 2025, který byl zveřejněn v
obecní vývěsce a i elektronicky od 21. 11. 2022 do 6. 12. 2022.

Návrh na usnesení č. 2/7/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje střednědobý plán na r. 2024 a 2025. Zastupitelstvo
hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

Pro Proti Zdržel se

4 0 0
Usnesení č. 2/7/2021

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

5) Knihovna, stanovení knihovníka

a)Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování nové knihovnice Mgr. Pavla Daumann.

Návrh na usnesení č. 3/7/2022

Zastupitelstvo obce hlasuje o jmenování nové knihovnice Mgr. Pavla Daumann



Pro Proti Zdržel se

3 0 1
Usnesení č. 3/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování nové knihovnice Mgr. Pavla Daumann.

b)Knihovna Kamenný Malíkov zažádala o dotaci Ministerstvo 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 softweru.
Výše dotace je 60% tedy ca 56.000,-- Kč. Vlastní náklady obce ca 39.000,--Kč. Investice celkem ca
95.000,-- Kč.

Návrh na 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 softweru. Výše dotace je 60% tedy ca
56.000,-- Kč. Vlastní náklady obce ca 39.000,--Kč.

Pro Proti Zdržel se

4 0 0
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 softweru. Výše
dotace je 60%  tedy ca 56.000,-- Kč. Vlastní náklady obce ca 39.000,--Kč.

6) Cena známek na rok 2023

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov odsouhlasilo cenu známek za odvoz komunálního odpadu ve
výši 75,- Kč/známka od 01.01.2023. Cena se navýšila na základě navýšení cen AVE.

Návrh na 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.

Pro Proti Zdržel se

4 0 0
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.

7) Investiční záměr FVE

a) Zastupitelstvo obce projednalo na základě energetické krize možnost využití dotace z dotačního
programu 2022/2023 na podporu FVE pro obce. V rámci výzkumu trhu, bylo osloveno 8
dodavatelů, kteří se momentálně zabývají realizací FVE (včetně firmy E-ON). Předpokládaná doba



návratnosti 2-4 roky.

Průzkum trhu – informace

Zastupitelstvo obce provedlo průzkum trhu a byla vybrána firma:

FVE pro obec – firma Acetex s.r.o.

Starosta následně informoval zastupitelstvo, že zvolená firma realizovala projekt i na soukromém
domě č.16. Firma byla spolehlivá.

Návrh na 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.

Pro Proti Zdržel se

4 0 0
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.

8) Stanovení  kronikáře

Zastupitelstvo obce zatím odložilo stanovení kronikáře.

9) Stanovní skartační komise

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov určilo komisi spisové složky

Předseda komise spisové složky: Mgr. Pavla Daumann

Členové:                                                Aneta Dolečková

Milan Líbal

10) Stanovení inventarizační komise

Pro inventury na rok 2022 je jmenovaná komise ve složení:

Předseda inventarizační komise : Mgr. Pavla Daumann

Členové:                                                Aneta Dolečková

Milan Líbal

11) Rozpočtové opatření pověření pro nového starostu

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření pověření pro nového starostu v příjmech
neomezeně a výdaje na položku do 600.000,--Kč.



Návrh na 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.

Pro Proti Zdržel se

4 0 0
Usnesení č. 7/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtotvé opatření pověření pro nového starostu v příjmech
neomezeně a výdaje na položku do 600.000,--Kč.

12) Informovanost zastupitelů o opatřeních

Zastupitelstvo obce schvaluje informovat zastupitele o opatřeních.

Návrh na usnesení č. 8/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje informovat zastupitele o opatřeních.

Pro Proti Zdržel se

4 0 0
Usnesení č. 8/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje informovat zastupitele o opatřeních.

13) Pravomoc starosty schválení RO k 31.12. na 13. období

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

Návrh na 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.

Pro Proti Zdržel se

4 0 0
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.

14) Účetní závěrka

Zastupitelstvo obce schvaluje, že v případě odsouhlasení účetní závěrky se bude účtovat
hospodářský výsledek v den schválení účetní závěrky.
Návrh na usnesení č. 10/7/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje, že v případě odsouhlasení účetní závěrky se bude účtovat
hospodářský výsledek v den schválení účetní závěrky.
Pro Proti Zdržel se

4 0 0
Usnesení č. 10/7/2022



Zastupitelstvo obce schvaluje, že v případě odsouhlasení účetní závěrky se bude účtovat
hospodářský výsledek v den schválení účetní závěrky.

15) Různé

1/15) Zastupitelstvo Obce opětovně projednalo pozastavené usnesení č.2/6/2022, na základě
obdržené žádosti ze dne 9.11.2022 od Pavla Dolečka - Žádost od firmy ISFIN s.r.o. O souhlas
umístění základnové stanice CETINu, v katastru obce Kamenný Malíkov, která je plánovaná na
části pozemku parc. č. 115/1 k.ú. Kamenný Malíkov.

Zastupitelstvo hodnotilo klady a zápory plánované investice fa ISFINu a dospěli k závěru, že nový
vysílač by neměl pro obec velkou přidanou hodnotu a nejsou zcela jasné škodlivé vlivy na zdraví
obyvatel, zároveň nebyl obci předložen podnikatelský záměr fa ISFINu a není jasné zda by v
budoucnu nedocházelo k navyšování výkonu vysílače. Dále z hlediska estetiky se usazení 40m
vysokého vysílače do malebné vesničky hodnotilo také za nežádoucí.

Návrh na usnesení č.11/7/2022

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění

 Zastupitelstvo obce projednalo opětovně 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

0 3 1
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.

2/15)Zastupitelstvo obce projednalo, že na celém území katastru obce Kamenného Malíkova
nepovoluje umístění základnové  stanice CETIN nebo tomu jiné podobné stanice.

Návrh na usnesení č.12/7/2022

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

 Zastupitelstvo obce schvaluje, že na celém území katastru obce Kamenného Malíkova nepovoluje
umístění základnové  stanice CETIN nebo tomu jiné podobné stanice.

Pro Proti Zdržel se

4 0 0

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.

3/15) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:JH-014330069940/009-FIA

Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene č.:



JH-014330069940/009-FIA

Návrh na usnesení č.13/7/2022

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

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

Pro Proti Zdržel se

4 0 0

Usnesení č. 13/7/2022

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

4/15) Organizace vánoční besídky

Zastupitelé obce projednali organizaci předvánoční akce IV. Advent.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.

 Kamenný Malíkov 14.12.2022

  

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

Aneta Dolečková                                                                                    Milan Líbal

   ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu  

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

Mgr.Pavla Daumann                                                                           Gernot Daumann

   zapisovatelka                                                                                          starosta

 

 

 


