
Z Á P I S  č. 1/2023
ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 1.3.2023

 

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

Hosté: -

Omluveni:  Milan Líbal

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 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) Schválení závěrečného účtu

4) Schválení účetní uzávěrky

5) Rozpočtové opatření

6) Vítání občánků

7) Informace lesní správa JH

8) Informace ČOV na p.č.st. 8/1 v k.ú. Kamenný Malíkov

9) Informace FVE

10) 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.
Dále seznámil přítomné s programem jednání. Jako ověřovatelé zápisu byli  určeni:Gernot
Daumann, Aneta Dolečková, Ing. Miroslav Kašparů,

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

Usnesení č. 1/7/2022

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schválilo všechna usnesení z minulé schůze č. 1/7/2022,
2/7/2022, 3/7/2022, 4/7/2022, 5/7/2022, 6/7/2022, 7/7/2022, 8/7/2022, 9/7/2022, 10/7/2022,
11/7/2022, 12/7/2022, 13/7/2022.

3) Schválení závěrečného účtu

Zastupitelstvo obce bude projednávat závěrečný účet na dalším zastupitelstvu.

4) Schválení účetní uzávěrky

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo podklady pro schvalování účetní uzávěrky obce
za rok 2022 a zjistilo, že schvalovaná účetní uzávěrka poskytuje věrný a poctvivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní uzávěrku obce Kamenný Malíkov za
rok 2022 současně s výsledkem hospodaření běžného účetního období.

Návrh na usnesení č. 2/1/2023

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov uzavírá na základě paragrafu 17 zákona č. 250/2000 Sb.
Projednávání závěrečného účtu obce Kamenný Malíkov za rok 2022, jehož součástí je Zpráva o
přezkumu hospodaření obce, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.

Pro Proti Zdržel se

4 0 0

Usnesení č. 2/1/2023

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov uzavírá na základě paragrafu 17 zákona č. 250/2000 Sb.
Projednávání závěrečného účtu obce Kamenný Malíkov za rok 2022, jehož součástí je Zpráva o
přezkumu hospodaření obce, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

5) Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 1 a rozpočtové opatření č. 2.

Návrh na usnesení č. 3/1/2023

Zastupitelstvo obce hlasuje o přijetí rozpočtového opatření č. 1 a rozpočtového opatření č. 2.

Pro Proti Zdržel se

4 0 0



Usnesení č. 3/1/2023

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a rozpočtové opatření č. 2.

6) Vítání občánků

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo termín září pro vítání občánků 2023.

7) Informace lesní správa JH

Zastupitelstvo obce bylo informováno a projednalo informace od lesní správy JH.

8) Informace ČOV na p.č.st. 8/1 v k.ú. Kamenný Malíkov

Zastupitelstvo obce bylo informováno o stavu ČOV na p.č.st. 8/1 v k.ú. Kamenný Malíkov.

9) Informace FVE

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov bylo informováno o stavu FVE. Jednání FVE bylo zatím
zastaveno.

10) Různé

a) Akce : Velikonoční kraslice „Malování kraslic voskem“ termín určen na 1.4.2023 do 15:00hod.
Místo konání budova Obecního úřadu KM.

b) Akce : Velikonoční zpívání sbor žáčků Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou pod
vedením sbormistryně Markéty Fialové.

c) Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov bylo informováno panem ing. Kašparů o možné variantě
likvidace odpadních vod nemovitostí obce Kamenný Malíkov. Tento návrh bude blíže projednáván.

d) Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov obdrželo dopis od Ing. Miroslava Kašparů, který
navrhoval zastupitelstvu hlasovat o zahájení referenda na výstavbu základové stanice CENTIN v
katastru obce Kamenný Malíkov na části parc. č. 115/1 k.ú. Kamenný Malíkov (majitel parcely
Miroslav Kašparů).

Návrh na usnesení č.4/1/2023

Zastupitelstvo obce hlasovalo o zahájení referenda na výstavbu základové stanice CENTIN v
katastru obce Kamenný Malíkov na části parc. č. 115/1 k.ú. Kamenný Malíkov (majitel parcely
Miroslav Kašparů).

Pro Proti Zdržel se

1 3 0

Usnesení č. 4/1/2023

Zastupitelstvo obce neschválilo návrh na svolání referenda na výstavbu základové stanice
CENTIN v katastru obce Kamenný Malíkov na části parc. č. 115/1 k.ú. Kamenný Malíkov
(majitel parcely Miroslav Kašparů).

Poznámka zastupitelstva : 14.12.2022 byla na zastupitelstvu žádost od firmy ISFIN s.r.o. O souhlas
umístění základové stanice CENTIN v katastru obce Kamenný Malíkov na části parc. č. 115/1 k.ú.
Kamenný Malíkov zamítnuta.

 



Zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hodin.

Kamenný Malíkov 1.3.2023

  

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

Aneta Dolečková                                                                               Ing. Miroslav Kašparů

     ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu  

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

Mgr.Pavla Daumann                                                                                  Gernot Daumann

       zapisovatelka                                                                                                starosta

 

 

 


