
Obec Malešovice 

Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 07. 11. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. 

 

 

Bod č. 1: Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Malešovice (dále  jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 

hodin dosavadním starostou obce panem Ing. Zdeňkem Pavlíkem (dále jako předsedající).  

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 

lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 

2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední 

desce Obecního úřadu Malešovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a 

to od 27. 10. 2014 do 07. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 

znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích  

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce Malešovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky."  

 

a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 

podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. 

 

* * * 
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 Určení zapisovatele a ověřovatelů  

 

Předsedající navrhl za zapisovatele paní Irenu Hledíkovou.  Za ověřovatele navrhl paní Helenu 

Kratochvílovou a pana Jiřího Patočku. 

 

Náměty a připomínky:  

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje ověřovateli zápisu paní Helenu Kratochvílovou a 

pana Jiřího Patočku. Zapisovatelem paní Irenu Hledíkovou 

 

Výsledek hlasování:    

Pro:   7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

* * * 

 

 

Bod č. 2: Projednání a schválení programu 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 

Náměty a připomínky:  

K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění a ke dni konání dnešního 

zasedání nebyly doručeny žádné další návrhy na rozšíření či zařazení dalšího bodu jednání.  

 

  Program jednání: 

 

1) Zahájení 

 určení zapisovatele 

 určení ověřovatelů zápisu 

2) Projednání a schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty 

 určení počtu místostarostů 

 určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

(§ 71 zákona o obcích) 

 určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 volba starosty 

 volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru  

 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 volba předsedy finanční výbor 
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 volba předsedy kontrolního výbor 

 volba členů finanční výbor 

 volba členů kontrolního výbor 

5) Volba SPOZ - volba předsedy a dalších členů 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 

obcích) 

7) Projednání a schválení jednacího řádu ZO Malešovice  

8) Informace o provedeném předauditu obce ze dne 23. 10. 2014 

9) Projednání a schválení pravomocí starosty k rozpočtovým opatřením 

10) Směrnice obce při postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí 

Malešovice 

11) Schválení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014 

12) Projednání a schválení Plánu zimní údržby místních komunikací obce Malešovice 2014 – 

2015 

13) Různé 

14) Diskuse 

15) Závěr 

 

Před schválením programu ustavujícího zasedání proběhne slib členů Zastupitelstva Obce 

Malešovice a předání osvědčení o zvolení. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje  program jednání ustavujícího zasedání. 

Výsledek hlasování:    

Pro:   7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

* * * 

 

Bod č. 3: Volba starosty a místostarosty 
 

a) určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.  

 

Náměty a připomínky:  

Jiné návrhy nebyly vzneseny, předsedající požádal o hlasování. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty  

 

http://www.malesovice.cz/files/smrnice_veejne_zakazky_2012.pdf
http://www.malesovice.cz/files/smrnice_veejne_zakazky_2012.pdf


 3 

Výsledek hlasování:    

Pro:   7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

 Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce ve smyslu § 71 zákona o obcích byla 

vykonávána jako neuvolněná.  

 

Náměty a připomínky:  

Jiné návrhy nebyly vzneseny, předsedající požádal o hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje výkon funkce starosty jako neuvolněného.   

Výsledek hlasování:    

Pro:   7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 Předsedající navrhl, aby funkce místostarosty obce ve smyslu § 71 zákona o obcích 

byla vykonávána jako uvolněná.  

 

Náměty a připomínky:  

Jiné návrhy nebyly vzneseny, předsedající požádal o hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje výkon funkce místostarosty jak uvolněného.   

Výsledek hlasování:    

Pro:   4 

Proti: 1 (Patočka Jiří) 

Zdrželi se: 2 (Dubský Petr, Ševčík Zdeněk) 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
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Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 

hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva 

bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva 

k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.  

 

Náměty a připomínky:  

Jiné návrhy nebyly vzneseny, předsedající požádal o hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním  

Výsledek hlasování:    

Pro:   7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 

kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. V případě zvolení kandidáta již 

nebude v dalším hlasování pokračováno.  

 

 

b) volba starosty 

navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly 

podány následující návrhy:  

 

1. Člen zastupitelstva Vladimír Becha navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Zdeňka 

Pavlíka. 

 

Náměty a připomínky:  

Jiné návrhy nebyly vzneseny, předsedající požádal o hlasování. Hlasovat se bude 

v pořadí, v jakém byly podány návrhy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice volí starostu obce Malešovice Ing. Zdeňka Pavlíka 
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Výsledek hlasování:    

Pro:   4 

Proti: 0 

Zdrželi se: 3 (Dubský Petr, Patočka Jiří, Ševčík Zdeněk) 

 

                       Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Po zvolení starosty pokračoval nově zvolený starosta Ing. Zdeněk Pavlík ve vedení zasedání (dále 

veden jako „předsedající“). 

 

 

 

c) volba místostarosty 

 

navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 

Byly podány následující návrhy:  

 

1. Členka zastupitelstva paní Helena Kratochvílová navrhla zvolit do funkce 

místostarosty pana Vladimíra Bechu. 

 

 

Náměty a připomínky:  

Jiné návrhy nebyly vzneseny, předsedající požádal o hlasování. Hlasovat se bude 

v pořadí, v jakém byly podány návrhy 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice volí místostarostu obce Malešovice pana Vladimíra 

Bechu. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro:   4 

Proti: 0 

Zdrželi se: 3 (Dubský Petr, Patočka Jiří, Ševčík Zdeněk) 

 

                       Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. 4: Zřízení finančního a kontrolního výboru  

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 

117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího 

zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet 

členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a 
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kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru 

mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen 

zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 

nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 

obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

 

 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 

každý z nich bude mít tři členy.  

 

Náměty a připomínky:  

           Jiné návrhy nebyly vzneseny 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro:   7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

 Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

b) volba předsedy finančního výboru:  

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. Byly podány následující návrhy:  

 

1) Člen zastupitelstva pan V. Becha  navrhl zvolit do funkce předsedy finančního 

výboru pana Mgr. Michala Hubáčka.  

 

Náměty a připomínky:  

           Jiné návrhy nebyly vzneseny 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice volí předsedou finančního výboru pana Mgr. Michala Hubáčka 

 

 

Výsledek hlasování:    

Pro:   4 

Proti: 0 

Zdrželi se: 3 (Dubský Petr, Patočka Jiří, Ševčík Zdeněk) 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru:  
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. Byly podány následující návrhy:  

1) Člen zastupitelstva pan Mgr. Hubáček navrhl zvolit do funkce předsedy 

kontrolního výboru paní H. Kratochvílovou.  

 

Náměty a připomínky:  

           Jiné návrhy nebyly vzneseny 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice volí předsedou kontrolního výboru paní H. Kratochvílovou 

 

 

Výsledek hlasování:    

Pro:   4 

Proti: 0 

Zdrželi se: 3 (Dubský Petr, Patočka Jiří, Ševčík Zdeněk) 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

d) Volba členů finančního výboru:  

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru . Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Mgr. Hubáček navrhl zvolit členem 

kontrolního výboru Jiřího Patočku a Ing. Tomáše Abraháma 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malešovice volí členy finančního  výboru Jiřího Patočku a Ing. Tomáše 

Abraháma 

 

Výsledek hlasování:    

Pro:  7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly 

podány následující návrhy: Členka zastupitelstva paní H. Kratochvílová navrhla zvolit členem 

kontrolního výboru Ing. Michala Kutálka a Pavla Zamarského 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malešovice volí členy kontrolního výboru Ing. Michala Kutálka a Pavla 

Zamarského 
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Výsledek hlasování:    

Pro:   4 

Proti: 0 

Zdrželi se: 3 (Dubský Petr, Patočka Jiří, Ševčík Zdeněk) 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

Bod č. 5: Volba sboru pro občanské záležitosti:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu a členy sboru pro 

občanské záležitost. Byly podány následující návrhy: Předseda SPOZ Michal Kutálek , 

členové: Eva Bechová, Bc. Silva Matoušková 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malešovice volí členy SPOZ. Předseda SPOZ Michala Kutálka , členové: 

Eva Bechová, Bc. Silvie Matoušková 

  

Výsledek hlasování:    

Pro:   4 

Proti: 0 

Zdrželi se: 3 (Dubský Petr, Patočka Jiří, Ševčík Zdeněk) 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 6: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 

obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 

v platném znění, poskytována měsíční odměna. Předsedající požádal účetní obce paní I. 

Hledíkovou o předložení návrhu odměn v souladu s platnou legislativou ( viz příloha č. 4), 

jedná se o hrubé mzdy. 

Člen zastupitelstva:                          280,- Kč/měsíc  

Předseda finančního výboru:            880,-Kč/měsíc. 

Předseda kontrolního výboru:          880,-Kč/měsíc 

Neuvolněný starosta:                  21.150,- Kč/měsíc 

 

Náměty a připomínky:  

 

 

Pavlík:  

Navrhuji, aby člen zastupitelstva, který se dle ustanovení čl. 3 Jednacího řádu zastupitelstva 

obce Malešovice bez řádné – tedy písemné omluvy nezúčastní jednání zastupitelstva neměl 

nárok na finanční odměnu za rozhodné období, kterým bude obdobína které se řádně neomluvil 

do dalšího zasedání zastupitelstva. 
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Ševčík: odměnu budu poskytovat po celé volební období Mateřské škole Malešovice 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje odnětí odměny členu zastupitelstva,  který se dle 

ustanovení čl.3 Jednacího řádu zastupitelstva obce Malešovice bez řádné – tedy písemné 

omluvy nezúčastní jednání zastupitelstva neměl nárok na finanční odměnu za rozhodné období, 

kterým bude období na které se řádně neomluvil do dalšího zasedání zastupitelstva. 

 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malešovice v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 

Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, schvaluje měsíční 

odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši: 

Člen zastupitelstva:                          280,- Kč/měsíc  

Předseda finančního výboru:            880,-Kč/měsíc. 

Předseda kontrolního výboru:          880,-Kč/měsíc 

Neuvolněný starosta:                  21.150,- Kč/měsíc 

 

 

Odměna bude poskytována od 8. 11. 2014. 

 

Výsledek hlasování:    

 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 7: Projednání a schválení jednacího řádu ZO Malešovice  

Předsedající vyzval zastupitele k vyjádření připomínek k zpracovanému a současně s pozvánkou na 

zasedání zastupitelstva rozeslaného návrhu Jednacího řádu ZO Malešovice 2014 - 2018. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád ZO Malešovice 2014 – 2018 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 

 

 

 

 

Bod č. 8: Informace o provedeném předauditu obce ze dne 23. 10. 2014 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malešovice bere na vědomí informace o provedeném dílčím přezkoumání 

hospodaření obce Malešovice ze dne 23. 10. 2014 

 

 

Výsledek hlasování:    

 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 9: Projednání a schválení pravomocí starosty k rozpočtovým opatřením 

 

Dalším bodem projednání je udělení pravomoci starostovi obce k provádění rozpočtových opatření 

rozpočtu obce a to v období mezi konáním schůzí zastupitelstva obce. Toto opatření vyplývá ze zákona 

o obcích a jejich hospodaření. Každá změna rozpočtu obce před realizací má být schválena k čemuž 

slouží i udělení pravomoci v těchto věcech starostovi obce s dodatečným podáním informací na 

nejbližší schůzi zastupitelstva obce. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje udělení pravomoci starosty obce k provádění rozpočtových opatření 

rozpočtu obce. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

                                                      *      *       * 

 

Bod č. 10: Směrnice obce při postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí 

Malešovice 

 

Předsedající vyzval zastupitele k vyjádření připomínek k zpracovanému a současně s pozvánkou na 

zasedání zastupitelstva rozeslaného návrhu Směrnice obce při postupu pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu obcí Malešovice 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

 

 

 

http://www.malesovice.cz/files/smrnice_veejne_zakazky_2012.pdf
http://www.malesovice.cz/files/smrnice_veejne_zakazky_2012.pdf
http://www.malesovice.cz/files/smrnice_veejne_zakazky_2012.pdf
http://www.malesovice.cz/files/smrnice_veejne_zakazky_2012.pdf
http://www.malesovice.cz/files/smrnice_veejne_zakazky_2012.pdf
http://www.malesovice.cz/files/smrnice_veejne_zakazky_2012.pdf
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici obce Malešovice č.1/2014. Interní předpis zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu  
 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 

                                                      *      *       * 

 

 

Bod č. 11: Schválení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014 

 

Předsedající požádal o návrhy členů do invent. komise, předběžně je přislíbena inventarizační komise 

v následujícím složení: 

Předseda: Becha Vladimír 

Členové: Mgr. Hubáček Michal 

   Patočka Jiří 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení: 

Předseda: Becha Vladimír 

Členové: Mgr. Hubáček Michal 

   Patočka Jiří 

 

 

Inventarizace majetku bude provedena do 31.12.2014 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 

 

Bod č. 12: Projednání a schválení Plánu zimní údržby místních komunikací obce Malešovice 

2014 – 2015 

 

 

Předsedající vyzval zastupitele k vyjádření připomínek k zpracovanému a současně s pozvánkou na 

zasedání zastupitelstva rozeslaného návrhu Plánu zimní údržby místních komunikací obce Malešovice 

2014 – 2015 

 

http://www.malesovice.cz/files/smrnice_veejne_zakazky_2012.pdf
http://www.malesovice.cz/files/smrnice_veejne_zakazky_2012.pdf
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Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací obce Malešovice 2014 – 2015 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 13: Různé 

 

 

Pavlík:  

 prosím přítomné zastupitele o uvedení kontaktních telefonů a e- mailových adres do 

připraveného formuláře 

 prosím, uveďte, jakým způsobem upřednostňujete doručovat písemnosti související  

se zasedáním zastupitelstva obce 

 informace o akcích SPOZ: 

listopad  

- vítání občánků 

- setkání s jubilanty 

 prosinec 

- vánoční strom a mikulášská nadílka 

 další zasedání zastupitelstva obce plánuji na první ½ prosince 2014 

 

                                               *      *       * 

 

Bod č. 14: Diskuse 

Becha – oprava propadlé části nátoku na pozemku p. Borkovce – realizováno 

Pavlík – žádost p. Udržala o povolení kácení stromů na p.č. 1145/58 

Ševčík – příprava rozpočtu – zahrnout částku za správní řízení „Potůček“ a částku na opravu 

nátokového objektu 

* * * 

 

Bod č. 15: Závěr 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.40 hodin. 

 

* * * 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 



 17 

Zápis byl vyhotoven dne: 07. 11. 2014 

 

 

Zapisovatel:             …………………………………. dne ………………………………  

                                 Irena Hledíková 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 

                                  Helena Kratochvílová 

 

 

 

          .............................................. dne ........................................... 

   Jiří Patočka 

 

 

 

Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 

   Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce:
 


