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Obec Malešovice 

Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

 

Zápis 

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 30. 05. 2016 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 

 
 

Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání 

 

 Zahájení jednání 

 

Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík (dále jako předsedající) zahájil zasedání Zastupitelstva obce 

Malešovice (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hodin a všechny přivítal. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že informace o konání zasedání 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 23. 05. 2016 do 30. 05. 2016. Současně byla informace o konání 

zastupitelstva obce  zveřejněna také na www.malesovice.cz.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva  konstatoval, že 

přítomných je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

 Schválení programu: 

 

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

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje program zasedání: 

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení, schválení jednání 

2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  

4) Rozpočtová opatření  

5) Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Malešovice za rok 2015 

6) Projednání a schválení účetní závěrky obce Malešovice za rok 2015 

7) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Malešovice za rok 2015 

8) Projednání a schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené 

působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního stavebního úřadu ve 

věcech místních komunikací, kterou schválilo Zastupitelstvo města Pohořelice 

9) Projednání a schválení odkoupení části parcely vzniklé z parcely č. 1148/1 o výměře 228 m2  
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10) Projednání prodeje parcely č. 8/2 v k.ú. Malešovice o výměře 35 m2 – žadatel Krkoška 

11) Projednání a schválení rekonstrukce ČOV 

12) Projednání a schválení ceníku obce Malešovice  

13) Veřejná zakázka: Dětské hřiště MŠ Malešovice. Projednání výsledku a smlouvy o dílo 

14) Veřejná zakázka:   MALEŠOVICE, lokalita směr Odrovice. Technická infrastruktura pro 

výstavbu RD „SO-05 místní komunikace“. Projednání výsledku a smlouvy o dílo 

15) Veřejná zakázka: Informační systém IOZ v obci Malešovice. Projednání výsledku 

16) Veřejná zakázka: Doplněk k pasportu místního značení v obci Malešovice (Zóna 30). 

Projednání výsledku 

17) Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Kotek 

18) Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Žůrek 

19) Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Dubský F. a Jana 

20) Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Drobec 

21) Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Porubová 

22) Žádost o dar na opravu technologie domovní přípojky splaškové kanalizace – Porubová 

23) Informace z obce 

24) Informace z došlé pošty 

25) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

26) Závěr 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 6  

proti: 0 

zdrželi se: 1 (Patočka) 

  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 2: Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

 

 

Zastupitelstvo obce Malešovice na svém zasedání dne 11. 12. 2014 určilo na celé volební období 

zapisovatelkou zápisu  paní Helenu Kratochvílovou , v případě její nepřítomnosti paní Irenu 

Hledíkovou. Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi na celé volební období Mgr. Michal 

Hubáček a Vladimír Becha, v případě jejich nepřítomnosti pan Jiří Patočka a Zdeněk Ševčík.  

 

 

* * * 
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Bod č. 3: Kontrola zápisů a plnění usnesení z 18. 03. 2016 

 

 

 K usnesení č. 8:  

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o dílo s  firmou:  JM Demicarr s.r.o. 

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163 na zakázku:  Novostavba 

víceúčelového hřiště Malešovice, Stavební objekt SO 07 Víceúčelové hřiště. Cena díla: 

 

 

Cena díla bez DPH 1 111 095 Kč 

DPH 233 330 Kč 

Cena díla s DPH 1 344 425 Kč 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválené předložené smlouvy o dílo. 

 

           Realizováno, celá akce je dokončena, 18. 5. 2016 byl zahájen zkušební provoz. 

 

 

 K usnesení č. 10:  

 

Zastupitelstvo schvaluje dar pro  žadatele Kajanovič Milan, Malešovice 100 na opravu 

čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč. Požadovaný příspěvek tedy činí: 

50% z 3734 Kč  - tedy 1867 Kč. 

 

Realizováno. 

 

 K usnesení č. 11:  

 

Zastupitelstvo schvaluje dar na pořízení nového čerpadla pro: Zamarský Pavel a Yvona, 

Malešovice 187 ve výši 6 000 Kč.  

 

Realizováno. 

 

 K usnesení č. 12:  

 

Zastupitelstvo schvaluje dar žadatele Bechová Veronika, Malešovice 23 na opravu čerpadla 

a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč. Požadovaný příspěvek tedy činí: 2.500 Kč. 

Schválená částka bude předána v hotovosti. 

 

Realizováno. 

 

 

 K usnesení č. 14:  

 

 

Zastupitelstvo schvaluje předložený text odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství 

a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního 

plynu 22. 01. 2013 ve znění Dodatku ze dne 17. 12. 2014 ke Smlouvě o energetickém 

poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a 
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zemního plynu ze dne 22. 01. 2013. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem 

předloženého a projednaného odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství a správě 

odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu 22. 01. 

2013 ve znění Dodatku ze dne 17. 12. 2014 ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě 

odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 

22. 01. 2013. 

 

Realizováno. 

 

 K usnesení č. 14:  

 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předloženého a projednaného odvolání plné 

moci ze dne 22. 01. 2013. 

 

Realizováno. 

 

 K usnesení č. 23:  

 

Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 2000 Kč na činnost Střediska volného času Pohořelice 

IČ: 60575537. 

Dar bude zaslán na účet č.: 1382198319/0800. 

 

Realizováno. 

 

 K usnesení č. 24:  

 

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely č. 8/2 v k.ú. Malešovice o výměře 

35 m2 za nejvyšší nabídku. Za zveřejnění záměru zodpovídá starosta obce.  

 

Realizováno, záměr byl zveřejněn 18. 3. 2016 – dosud. 

 

 K usnesení č. 25:  

 

Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 2000 Kč na pořádání Jezdeckých hobby závodů 

v Loděnicích, konaných dne 30. 4. 2016. Žadatel: Ladislav Becha, Loděnice. 

 

           Realizováno. 

 

 

 K usnesení č. 26:  

 

Žádost o dar na účast ve vaření kotlíkových gulášů. Datum konání 7. 5. 2016 – Lužánecký 

gulášofest. Žadatel PEPITO Team (pan Záhorszký). 

 

Realizováno. 
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Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje zprávu o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva 

obce Malešovice ze dne 18. 03. 2016. 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 7  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 4: Rozpočtová opatření  

 

 

a) Rozpočtové opatření č.4/2016 

 

 

 
 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.4/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

b) Rozpočtové opatření č.5/2016 

 

 
 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.5/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

c) Rozpočtové opatření č.6/2016 
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Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.62016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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d) Rozpočtové opatření č.7/2016 

 

 
 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.7/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 5: Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Malešovice za rok 2015 

 

Předsedající požádal ředitelku MŠ Malešovice paní Helenu Kratochvílovou o předložení účetní 

závěrky  MŠ Malešovice za rok 2015. 

 

Návrhy a připomínky: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje  hospodářský výsledek MŠ Malešovice za rok 2015 

ve výši 26 105,88 Kč a schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního 

fondu. 
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Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

Bod č. 6: Projednání a schválení účetní závěrky obce Malešovice za rok 2015 

 

 

Předsedající přítomné seznámil s výsledkem účetní závěrky obce Malešovice za rok 2015. Účetní 

závěrka obce Malešovice za rok 2015 včetně všech příloh byla a je k dispozici k nahlédnutí nejen 

v den jednání v kanceláři OÚ. Dále je veřejně ke stažení na stránkách MFČR. 

 

 

Návrhy a připomínky: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje  účetní závěrku obce  Malešovice za období 

1.1.2015 – 31.12.2015. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

*      *       * 

 

 

Bod č. 7: Projednání a schválení závěrečného účtu obce Malešovice za rok 2015 

  

 Předsedající přítomné seznámil se závěrečným účtem obce Malešovice za rok 2015 
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Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 11 (celkem 41) 
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Návrhy a připomínky: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a bez výhrad schvaluje  závěrečný účet obce  Malešovice za rok 

2015.  

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

*      *       * 
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 Předsedající přítomné seznámil s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Malešovice za 

rok 2015 
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Návrhy a připomínky: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce Malešovice 

za rok 2015. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 8:  

Projednání a schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu  přenesené 

působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního stavebního úřadu ve 

věcech místních komunikací, kterou schválilo Zastupitelstvo města Pohořelice. 

 

 

 

Předsedající předložil návrh veřejnoprávní smlouvy. Předmětem veřejnoprávní smlouvy je 

zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací na území obce Malešovice orgány Města Pohořelice místo orgánů obce Malešovice. 

 

 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje uzavření předložené a projednané veřejnoprávní smlouvy 

o zabezpečení výkonu přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního 

stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, kterou schválilo Zastupitelstvo města Pohořelice. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č.  11 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 

 

 

Bod č. 9: Projednání a schválení odkoupení části parcely vzniklé z parcely č. 1148/1 o výměře  

                228 m2  

 

Předsedající přítomné informoval o již dříve na ZO Malešovice projednaném záměru obce odkoupit 

část parcely vzniklé z p.č. 1148/1 o výměře 228 m2. Geometrický plán byl zhotoven (je k nahlédnutí 

při jednání zastupitelstva) a odkup pozemku je projednán se současným majitelem panem 

Sacharčukem. Odkup uvedené části parcely je třeba realizovat za účelem intenzifikace ČOV 

Malešovice. Předjednaná cena za m2 je 350 Kč. Celkem tedy 79 800 Kč. 

 

 

 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části parcely vzniklé na základě GP č. 126/2019 ze dne 19. 4. 

2016   z p.č. 1148/1 o výměře 228 m2 za cenu 350 Kč/m2.  

 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

Bod č. 10: Projednání prodeje parcely č. 8/2 v k.ú. Malešovice o výměře 35 m2 – žadatel  

                  Krkoška 

 

Předsedající konstatoval, že záměr prodeje uvedené parcely byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva 

obce Malešovice ze dne 18. 3. 2016  - usnesení č. 24 - zveřejněn. Zveřejnění záměru bylo provedeno 

dne 18. 3. 2016 dosud. 

 

 

 

 Žádost o koupi parcely č. 8/2 v k.ú. Malešovice o výměře 35 m2 .  

Předložil žadatel  Petr Krkoška, bytem Malešovice, a nabídl cenu 150 Kč/m2. 

 

Předsedající konstatoval, že jiná nabídka nebyla doručena. 

             

 

 

Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č. 8/2 v k.ú. Malešovice o výměře 35 m2 žadateli panu P. 

Krkoškovi, Malešovice, za cenu 150 Kč/m2. Celkem tedy 5250 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu 

obce podpisem předložené a projednané kupní smlouvy. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 11: Projednání a schválení rekonstrukce ČOV 

 

Předsedající přítomné seznámil se stavem stávající ČOV Malešovice.  

             

 

Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci ČOV Malešovice a pověřuje starostu obce všemi dalšími 

nezbytnými kroky směřujícími k zajištění přípravy rekonstrukce ČOV. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

*      *       * 

 

 

Bod č. 12: Projednání a schválení ceníku obce Malešovice  
 

 

Předsedající předložil návrh ceníku obce Malešovice a vyzval zastupitele k účasti na jeho tvorbě. 

             

 

 

Připomínky, náměty na doplnění:  
 

Diskuse se rozpoutala k ceníku víceúčelového hřiště. Většina zastupitelů navrhovala hřiště přístupné 

bez jakýchkoliv poplatků. Shoda nastala pouze u rezervací. 

 

 

Pavlík – obávám se, že pokud nestanovíme alespoň symbolickou částku motivující k zodpovědnosti, 

nebudou uživatelé nijak motivováni a může dojít k poškozování hřiště a jeho součástí bez možnosti 

vymáhání jakýchkoliv sankcí. Hřiště stálo cca 1,5 milionu korun, ušetřili jsme na něj v minulém 

volebním období bez možnosti využití dotací a měli bychom dbát na to, aby si uživatelé tohoto 

nadstandardního sportoviště s umělým povrchem vážili. 

 

Žůrek: Jsem ochoten se zdarma podílet na organizaci a provozu hřiště. 

 

Patočka: Bydlím kousek od hřiště, také rád dohlédnu na jeho provoz. 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje předložený a projednaný ceník Obce Malešovice a pověřuje starostu obce 

jeho zveřejněním. Platnost ceníku je od 31. 5. 2016. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   6 

proti: 0 

zdrželi se: 1 (Pavlík) 

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

Bod č. 13:  

Veřejná zakázka: Dětské hřiště MŠ Malešovice. Projednání výsledku a smlouvy o dílo. 

           

 

Předsedající přítomné seznámil s průběhem realizovaného VŘ na zakázku: Dětské hřiště MŠ 

Malešovice.  Postupováno bylo v souladu se směrnicí č.1/2014. Na připravovanou akci byla 

starostou obce zajištěna dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Předsedající předložil:  

 Výzvu k předložení písemné nabídky včetně všech příloh 

 Čestné prohlášení o nepodjatosti členů komise 

 Seznam oslovených firem 

 Seznam doručených nabídek 

 Protokol o posouzení nabídek (stanovení celkového pořadí) 

 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče Celkový počet bodů Pořadí uchazeče 

1.  

Hala Ostrovačice s.r.o. 
Hvozdecká 1364/21, Bystrc, 635 
00 Brno  
společnost s ručením omezeným 
IČ: 01702203 

98,91 

 
2 
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2.  

BRENUS s.r.o. 
Polešovice 749, 687 37 
společnost s ručením omezeným 
IČ:26882710 

98,80 3 

3.  

TEWIKO systems, s.r.o. 
Dr. Milady Horákové 185/66  
Liberec 460 00 
společnost s ručením omezeným 
IČ: 25472887 

100 1 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje průběh realizovaného VŘ na zakázku:  Dětské hřiště 

MŠ Malešovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předložené a projednané smlouvy o 

dílo s vítěznou firmou TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66 ,Liberec 460 00. Cena 

díla je  497 409 Kč včetně DPH. 

 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 

Bod č. 14:  

Veřejná zakázka:   MALEŠOVICE, lokalita směr Odrovice. Technická infrastruktura pro 

výstavbu RD „SO-05 místní komunikace“. Projednání výsledku a smlouvy o dílo 

           

 

Předsedající přítomné seznámil s průběhem realizovaného VŘ na zakázku: MALEŠOVICE, 

lokalita směr Odrovice. Technická infrastruktura pro výstavbu RD „SO-05 místní 

komunikace“. Postupováno bylo v souladu se směrnicí č.1/2014. 

 

 

 
 

 

Předsedající předložil:  

 Výzvu k předložení písemné nabídky včetně všech příloh 
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 Čestné prohlášení o nepodjatosti členů komise 

 Seznam oslovených firem 

 Seznam doručených nabídek 

 Protokol o posouzení nabídek (stanovení celkového pořadí) 

 

 

 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče Celkový počet bodů Pořadí uchazeče 

1.  

Pavel Szromek 
Kupařovice 66,  
Němčičky u Židlochovic 664 66  
fyzická osoba 
IČ: 14666494 

94,60 3 

2.  

Ivana Szromková 
Kupařovice 66,  
Němčičky u Židlochovic 664 66 
fyzická osoba 
IČ:87189275 

95,00 2 

3.  

Soukup Miloš 
Jiráskova 511, Zbýšov 664 11 
společnost s ručením omezeným 
IČ: 29351511 

96,28 1 

 

 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění:  

 

Ševčík: Nabízená cena je moc vysoká – zrušit. Sejdeme se na místě, spočítáme si to sami a pak 

uvidíme. Vydrželo to do teď, vydrží to ještě nějakou dobu. 

 

Dubský: Nabídku by měly dávat firmy, které mají zkušenosti s pokládkou asfaltu a tímto typem 

zakázky. 

 

Pavlík: Vítězná firma předložila reference a splnila všechny podmínky stanovené ve výzvě. Veškeré 

záznamy včetně doručených nabídek jsou zde předloženy, výběrové řízení bylo zveřejněno a kromě 

členů výběrové komise nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem se na přípravě výběrového řízení a 

samotného průběhu podílet. Navrhuji přestávku za účelem důkladného prostudování předloženého 

výběrového řízení. 

 

(Přestávka nebyla využita). 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje průběh realizovaného VŘ na zakázku:  

MALEŠOVICE, lokalita směr Odrovice. Technická infrastruktura pro výstavbu RD „SO-05 místní 

komunikace“. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předložené a projednané smlouvy o 

dílo s vítěznou firmou Soukup Miloš, Jiráskova 511, Zbýšov 664 11. Zastupitelstvo pověřuje starostu 

zveřejněním projednané a schválené smlouvy o dílo na portálu Zadavatele v zákonné lhůtě. Cena 

díla je  2 523 019,91 Kč včetně DPH. 
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Výsledek hlasování:    

pro:  0 

proti: 4 (Dubský, Kratochvílová, Patočka, Ševčík) 

zdrželi se: 3 (Becha, Hubáček, Pavlík) 

 

Usnesení č. 17 nebylo schváleno, výběrové řízení se ruší. 

*      *       * 

 

 

 

Bod č. 15:  

Veřejná zakázka: Informační systém IOZ v obci Malešovice. Projednání výsledku. 

           

 

Předsedající přítomné seznámil s průběhem realizovaného VŘ na zakázku: Informační systém IOZ 

v obci Malešovice.  Postupováno bylo v souladu se směrnicí č.1/2014.  

 

 
 

 

 
 

Předsedající předložil doručenou nabídku od společnosti Urbania v hodnotě 13 284 Kč. Celá akce se 

právě realizuje. 
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Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje průběh realizovaného VŘ na zakázku Informační 

systém IOZ v obci Malešovice. Cena díla je 13 284 Kč včetně DPH. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 

 

Bod č. 16:  

Veřejná zakázka: Doplněk k pasportu místního značení v obci Malešovice (Zóna 30). 

Projednání výsledku. 

           

 

Předsedající přítomné seznámil s průběhem realizovaného VŘ na zakázku: Doplněk k pasportu 

místního značení v obci Malešovice (Zóna 30).  Postupováno bylo v souladu se směrnicí 

č.1/2014. Na MěÚ Pohořelice byla zaslaná žádost o stanovení dopravního značení. Veřejná zakázka 

není ke dni konání ukončena.  
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Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí průběh realizovaného VŘ na zakázku Doplněk k pasportu 

místního značení v obci Malešovice (Zóna 30). Informace o výběru dodavatele budou poskytnuty na 

příštím zasedání ZO Malešovice. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 

Bod č. 17:  

Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Kotek  

                 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11. 

12. 2014    poskytuje obec Malešovice občanům dar na :  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max. výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žadatel Adresa 

Kotek Miroslav  Malešovice 204, 664 65 

 

 

 

Podmínky daru POŘÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  

 
Příspěvek na pořízení nového čerpadla 

1x za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky    
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nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

doloženo 

 potvrzený záruční list a 

montážní list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby 

žadatele. 

 

 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek 

na opravu či pořízení nesmí 

mít žádné pohledávky vůči 

obci Malešovice. 

Nejsou evidovány pohledávky   

Žádající občan musí mít 

trvalé bydliště v obci 

Malešovice, nesmí být 

evidován na ohlašovně. 

Žadatel má  k 30. 05. 2016 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 204. 

 

 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo schvaluje dar na pořízení nového čerpadla pro: Kotek Miroslav, Malešovice 

204 ve výši 6 000 Kč.  

 
 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

Bod č. 18:  

Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Žůrek  

                 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11. 

12. 2014    poskytuje obec Malešovice občanům dar na :  
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- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max. výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žadatel Adresa 

Žůrek Václav  Malešovice 197, 664 65 

 

 

 

Podmínky daru POŘÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  

 
Příspěvek na pořízení nového čerpadla 

1x za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky  

nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

 

doloženo 

 

 potvrzený záruční list a 

montážní list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby 

žadatele. 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek 

na opravu či pořízení nesmí 

mít žádné pohledávky vůči 

obci Malešovice. 

Nejsou evidovány pohledávky   

Žádající občan musí mít 

trvalé bydliště v obci 

Malešovice, nesmí být 

evidován na ohlašovně. 

Žadatel má k 30. 05. 2016 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 197. 

 

 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje dar na pořízení nového čerpadla pro: Žůrek Václav, Malešovice 197 

ve výši 6 000 Kč.  

 
 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 

 

*      *       * 

 

 

 

Bod č. 19:  

Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Dubský František a 

Jana  

                 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11. 

12. 2014    poskytuje obec Malešovice občanům dar na:  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max. výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žadatel Adresa 

Dubský František a Jana  Malešovice 139, 664 65 

 

 

 

Podmínky daru POŘÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  

 
Příspěvek na pořízení nového čerpadla 

1x za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky  

nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

 

doloženo 

 

 potvrzený záruční list a 

montážní list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby 

žadatele. 

 

 

 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 
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 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek 

na opravu či pořízení nesmí 

mít žádné pohledávky vůči 

obci Malešovice. 

Nejsou evidovány pohledávky   

Žádající občan musí mít 

trvalé bydliště v obci 

Malešovice, nesmí být 

evidován na ohlašovně. 

Žadatelé mají k 30. 05. 2016 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 139. 

 

 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo schvaluje dar na pořízení nového čerpadla pro: Dubský František a Jana, 

Malešovice 139 ve výši 6 000 Kč.  

 
 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

Bod č. 20:  

Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Drobec  

                 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11. 

12. 2014    poskytuje obec Malešovice občanům dar na:  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max. výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žadatel Adresa 

Drobec Peter a Martina  Malešovice 208, 664 65 

 

 

 

Podmínky daru POŘÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  
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Příspěvek na pořízení nového čerpadla 

1x za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky  

nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

 

doloženo 

 

 potvrzený záruční list a 

montážní list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby 

žadatele. 

 

 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek 

na opravu či pořízení nesmí 

mít žádné pohledávky vůči 

obci Malešovice. 

Nejsou evidovány pohledávky   

Žádající občan musí mít 

trvalé bydliště v obci 

Malešovice, nesmí být 

evidován na ohlašovně. 

Žadatelé mají k 30. 05. 2016 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 208. 

 

 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo schvaluje dar na pořízení nového čerpadla pro: Drobec Peter a Martina, 

Malešovice 208 ve výši 6 000 Kč.  

 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

Bod č. 21:  
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Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Porubová 

                 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11. 

12. 2014    poskytuje obec Malešovice občanům dar na:  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max. výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žadatel Adresa 

Porubová Marcela  Malešovice 51, 664 65 

 

 

 

Podmínky daru POŘÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  

 
Příspěvek na pořízení nového čerpadla 

1x za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky  

nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

 

doloženo 

 

 potvrzený záruční list a 

montážní list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby 

žadatele. 

 

 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek 

na opravu či pořízení nesmí 

mít žádné pohledávky vůči 

obci Malešovice. 

Nejsou evidovány pohledávky   

Žádající občan musí mít 

trvalé bydliště v obci 

Malešovice, nesmí být 

evidován na ohlašovně. 

Žadatelka má k 30. 05. 2016 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 51. 

 

 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje dar na pořízení nového čerpadla pro: Porubová Marcela, 

Malešovice 51 ve výši 6 000 Kč.  

 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 24 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

Bod č. 22:  

Žádost o dar na opravu technologie domovní přípojky splaškové kanalizace – Porubová 

 

 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11. 

12. 2014    poskytuje obec Malešovice občanům dar na:  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max. výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žadatel Adresa 

Porubová Marcela Malešovice 51, 664 65 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky příspěvku OPRAVA:  

 
Oprava čerpadla nebo technologie 1x za 

dva roky 

  

Technickou zprávu. Z technické zprávy 

bude patrné, že k poškození nedošlo 

vinou nevhodného zacházení či užívání 

 

doloženo 

 

 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek   
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na opravu či pořízení nesmí 

mít žádné pohledávky vůči 

obci Malešovice. 

NEJSOU evidovány pohledávky.  

Žádající občan musí mít 

trvalé bydliště v obci 

Malešovice, nesmí být 

evidován na ohlašovně. 

Žadatelka má k 30. 05. 2016 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 51. 

 

 

 

 

Žadatel doložil dále daňový doklad č. 2016188 na částku 3285 Kč. 

 

Dle stanovených podmínek činí příspěvek na opravu čerpadla a technologií: 50% ceny 

opravy, max. 2500,- Kč. Požadovaný příspěvek tedy činí: 1642,50 Kč. 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje dar pro žadatele Porubová Marcela, Malešovice 51 na opravu čerpadla a 

technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč. Požadovaný příspěvek tedy činí: 50% z 3285 Kč  - 

tedy 1642,50 Kč. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 25 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 23: Informace z obce 

 

 

 

 Veřejná zakázka: „Manažerské řízení projektu Intenzifikace ČOV Malešovice“ 
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Předsedající přítomné seznámil s průběhem realizovaného VŘ na zakázku: „Manažerské řízení 

projektu Intenzifikace ČOV Malešovice“.  Postupováno bylo v souladu se směrnicí č.1/2014.  

 

 

 
 

 

 

Předsedající předložil:  

 Výzvu k předložení písemné nabídky včetně všech příloh 

 Čestné prohlášení o nepodjatosti členů komise 

 Seznam oslovených firem 

 Seznam doručených nabídek 

 Protokol o posouzení nabídek (stanovení celkového pořadí) 

 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče Celkový počet bodů Pořadí uchazeče 

1.  

BETA - PROJEKT, s.r.o. 
Pavlovova 1249/43 
Svitavy 568 02 
společnost s ručením omezeným 
IČ: 64257614 

76,15 2 

2.  

GRANT & PROJECT PARTNERS 
s.r.o. 
se sídlem Wichterlova 2372/10 
182 00 Praha 8 
společnost s ručením omezeným 
IČ: 02297884 

100 1 

3.  

INGAT,  inženýrské činnosti s.r.o. 

Výstavní 2224/8 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

společnost s ručením omezeným 
IČ: 02297884 

68,75 3 

 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje průběh realizovaného VŘ na zakázku „Manažerské 

řízení projektu Intenzifikace ČOV Malešovice“. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce objednávkou 

na požadované služby s vítěznou firmou GRANT & PROJECT PARTNERS s.r.o. se sídlem 

Wichterlova 2372/10,182 00 Praha 8. Cena díla je  275 000 Kč bez DPH (332 750 Kč včetně DPH). 
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Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 26 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 Veřejné zakázky  - Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro územní 
řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentaci (pro výběr zhotovitele a autorský dozor na 
akci:  „Intenzifikace ČOV Malešovice“  

Předsedající předložil připravenou výzvu k předložení písemné nabídky. Předmětem plnění je 
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentaci pro 
výběr zhotovitele a autorský dozor na akci:  „Intenzifikace ČOV Malešovice“. 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje znění předložené a projednané výzvy k předložení písemné nabídky, jejímž 

plněním je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentaci 
pro výběr zhotovitele a autorský dozor na akci:  „Intenzifikace ČOV Malešovice“.  

  

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 27 bylo schváleno 

*      *       * 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přenechání realizace připraveného výběrového řízení, jejímž plněním je 

vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentaci pro výběr 
zhotovitele a autorský dozor na akci:  „Intenzifikace ČOV Malešovice“ na manažerovi projektu GRANT & 

PROJECT PARTNERS s.r.o. v zastoupení Ing. Lenkou Čeřovskou. 

 

 

Výsledek hlasování:    
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pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 28 bylo schváleno 

 

*      *       * 

 

Bod č. 24: Z došlé pošty 

 

 

 informace, že u projektu „Malešovice – stavební úpravy kulturního domu“, vznikla povinnost 
žadatele vyplnit v systému IS Benefill nejpozději do 29. 06. 2016 následující dokument a odeslat je na 
SFŽP ČR :  
 

- Průběžná provozní monitorovací zpráva (PPMZ) 
 

Tuto povinnost máme jako příjemce dotace letos poprvé a bude následovat každý rok min. po dobu 
5 let sledování udržitelnosti dle Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP.  
 
Jsou dvě možnosti:  

- Průběžná provozní monitorovací zpráva (PPMZ): zpracovávat svépomocí 

- Průběžná provozní monitorovací zpráva (PPMZ): zpracovávat dodavatelsky, zde je 

cenová nabídka:  
zajištění zpracování a vyplnění provozní monitorovací zprávy (1x za rok) po dobu 5 let  
cena za zpracování a vyplnění 1 zprávy činí  5 000,- Kč (bez DPH)  

                      Ing. Michal Paluch  
AP INVESTING, s. r. o.  
Palackého 12  
612 00  Brno  

 

 

               Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pro průběžné zpracování  provozní monitorovací zprávy (PPMZ) využít 

externí firmu AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12, 612 00  Brno. Pověřuje starostu podpisem smlouvy na 
zabezpečení PPMZ. 

 na základě doručené nabídky – 1 zpráva 5000 Kč.  

 

Výsledek hlasování:    

pro:   6 

proti: 1 (Pavlík) 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 29 bylo schváleno 

*      *       * 
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 Smlouva o právu provést stavbu Kabelové napojení VN a nová trafostanice VN/NN 
 

- Předsedající předložil doručený návrh smlouvy o právu provést stavbu Kabelové napojení VN 
a nová trafostanice VN/NN. Žadatel Karel Procházka, Malešovice 76 

 

 

               Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje předloženou a projednanou Smlouvu o právu provést stavbu Kabelové napojení 

VN a nová trafostanice VN/NN, Žadatel: Karel Procházka, Malešovice 76. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
obce podpisem projednané a schválené předložené smlouvy o právu provést stavbu Kabelové napojení VN a 
nová trafostanice VN/NN. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 30 bylo schváleno 

*      *       * 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330037572/002 

Předsedající předložil doručený návrh smlouvy. Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného 
břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto 
zákona (dále též jen „věcné břemeno“). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této 
smlouvy na Pozemku ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a vyplývajícím 
z přísl. ustanovení energetického zákona. Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 10000,-- Kč (slovy: desettisíc korun 
českých).  

 

          Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje předloženou a projednanou Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-

014330037572/002. Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně. Jednorázová náhrada za 

zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 10000,-- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce 

podpisem předložené a schválené smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 31 bylo schváleno 

*      *       * 

 

 

Bod č. 14: Diskuse, dotazy, připomínky, různé 
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Pavlík:  

 

 1. 6. 2016 nastupují opět na VVP paní Lenka Švejdová a paní Renata Hrazdílková. 

 Předkládám průběžné čerpání darů občanům na opravu či pořízení nového čerpadla. 

Z uvedeného je zřejmé překročení schválené částky v rozpočtu obce pro rok 2016. Navrhuji 

znovu přehodnotit podmínky a částky schválené k vyplácení. Pokud se zastupitelstvo 

rozhodne pokračovat ve vyplácení v současné podobě, je třeba hledat v rámci rozpočtu obce 

úspory – tedy ponížení jiných výdajů a zvýšení schválené částky. 

 

  datum schválení oprava nákup čerpadla 

Kajanovič Milan 18. březen 2016 1897 0 

Zamarský Pavel a Yvona 18. březen 2016 0 6000 

Bechová Veronika 18. březen 2016 2500   

Kotek Miroslav  30. květen 2016 0 6000 

Žůrek Václav  30. květen 2016 0 6000 

Dubský František a Jana  30. květen 2016 0 6000 

Drobec Peter a Martina 30. květen 2016 0 6000 

Porubová Marcela 30. květen 2016 1642,5 6000 

  

6039,5 36000 

    

    Schválený rozpočet 25000 
  Vyčerpáno 42039,5 
  Zůstatek -17039,5 
  

     

    

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pozastavení poskytování darů na opravu čerpadla a technologií a nákup 

nového čerpadla nebo technologií poskytovaného dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne 11. 12. 2014. 

Poskytování darů se pozastavuje s účinností od 31. 5. 2016 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   6 

proti: 1 (Hubáček) 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 31 bylo schváleno 

*      *       * 

 

Bod č. 15: Závěr  

 

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v 19.50  hodin ukončil. 

 

 

*      *       * 
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Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………30. 5. 2016…………….. 

 

 

Zapisovatel:            

 ……………………………..dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

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

                                 Mgr. Michal Hubáček 

 

 

 

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

           Vladimír Becha 

 

 

 

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

         Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


