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Zápis 

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 25. 11. 2016 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 
 

1. Zahájení, schválení programu 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 14. 11. 2016 do 25. 11 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 všech 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 ze dne 27.9.2016 

4) Kontrola zápisů a plnění usnesení ze dne 21.10.2016  

5) Rozpočtová opatření 

6) Projednání a schválení zakoupení části pozemku p.č. 1154/1 v k.ú. Malešovice  

7) Informace z došlé pošty 

8) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

9) Závěr 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

* * * 



 

               Obec Malešovice 

               Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 2 (celkem 11) 

 

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.  

 

* * * 

 

3. Kontrola zápisů a plnění usnesení ze dne 27. 9. 2016 

 

a) K usnesení č. 13:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č. 1030029059/003, kde výše úhrady bude stanovena znaleckým 

posudkem (znalecký posudek hradí E.ON). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

obce podpisem předložené a projednané Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č.  1030029059/003. 

 

Realizováno 

 

b) K usnesení č. 14:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 

č. HO-014330039489/002 s jednorázovou náhradou ve výši 1 000 Kč. Zastupitelstvo 

obce pověřuje starostu obce podpisem předložené a projednané Smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. HO-014330039489/002. 

 

Realizováno 

 

c) K usnesení č. 17:  

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce: prodej p.č. 1010/1 o výměře 

326 m2 v k.ú. Malešovice za nejvyšší doručenou nabídku. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu zveřejněním záměru. 

 

Realizováno 

 

d) K usnesení č. 26:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje  předloženou a projednanou  

Smlouvu o VO a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Smlouva se uzavírá k 1. 10. 

2016 a k tomuto datu končí smlouva se společností Energie pod kontrolou. 

 

Realizováno 

 

e) K usnesení č. 26:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje  dar na mezinárodní gulášový fest 

v Mikulově konaný dne 22. 10. 2016. Žadatel za PEPITO -TÝM pan Štefan 

Záhorszký, Malešovice. Žadateli bude poskytnut dar ve výši 1000 Kč. 

 

Realizováno 
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f) K usnesení č. 28:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje připojení dešťové kanalizace – 

žadatel Pavel Štěpán na stávající dešťovou kanalizaci za jednorázovou úhradu ve 

výši 40.000 Kč. Splatnost částky je do 30. 11. 2016. V případě neuhrazení uvedené 

částky bude požadováno uvedení do původního stavu – odpojení již realizovaného 

připojení dešťové kanalizace. 

 

Uhrazeno 23.11.2016 na účet obce Malešovice  

 

 

 

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 27. 9. 2016. 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 7  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

4. Kontrola zápisů a plnění usnesení ze dne 21. 10. 2016 

 

 

a) K usnesení č. 4:  

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou a projednanou Směrnici k zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu  s účinností od 22. 10. 2016. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu obce jejím zveřejněním. 

 

Realizováno 

 

 

b) K usnesení č. 4:  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje projednanou a schválenou smlouvu o 

dílo 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:  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00. IČ: 

60838744 
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Zastupitelstvo pověřuje starostu zveřejněním projednané a schválené smlouvy o dílo 

na portálu Zadavatele v zákonné lhůtě.  

 

Zakázka probíhá, zveřejnění smlouvy bylo realizováno 

 

 

 

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 21. 10. 2016. 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 7  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

5. Rozpočtová opatření 

 

a) Rozpočtové opatření č.16/2016 

 

Předsedající předložil RO č. 16/2016 a vyzval k rozpravě. 

 

 
 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.16/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

b) Rozpočtové opatření č.17/2016 

 

Předsedající předložil RO č. 17/2016 a vyzval k rozpravě. 

 

 

 
 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.17/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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6. Projednání a schválení zakoupení části pozemku p.č. 1154/1 v k.ú. Malešovice  

 

Předsedající přítomné informoval o nutnosti odkoupit část parcely vzniklé z p.č. 1154/1  o 

výměře 221 m2. Geometrický plán byl zhotoven (je k nahlédnutí při jednání zastupitelstva) 

Z původní parcely č. 1145/1 vzniká p.č.1154/47 o výměře 221m2  . Odkup pozemku je 

projednán se současným majitelem panem Adamík Štefan MUDr., Kovácsova /60, 820 00 

Bratislava, Slovensko. 

Odkup uvedené části parcely je třeba realizovat za účelem realizace díla: Technická 

infrastruktura pro výstavbu RD „SO-05 místní komunikace“ 

Předjednaná cena za m2 je 500 Kč. Celkem tedy 110 500 Kč. 
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Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup  parcely vzniklé na základě GP z p.č. 1145/1 o výměře 

221 m2 za cenu 500  Kč/m2. Celková cena je 110 500 Kč. GP bude hrazen stejně jako vklad 

do KN ze strany obce Malešovice. 

 

     

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

*      *       * 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou a projednanou kupní smlouvu na pozemek p.č. 

1154/47 o výměře 221m2  vzniklé na základě GP z p.č. 1145/1. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu obce podpisem projednané a schválení kupní smlouvy na výše uvedený pozemek. 

 

     

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 

 

 

7. Informace z došlé pošty 

 

a) Předsedající předložil doručenou žádost o odkoupení pozemku p. č. 1145/1 

 

 

 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje zveřejnění předloženého a projednaného 

záměru prodeje pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Malešovice. 

 

 
Výsledek hlasování:    

pro:  0 

proti: 6 

zdrželi se: 1 (Pavlík) 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

*      *       * 
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8. Diskuse, dotazy, připomínky, různé  

a) Pavlík: Projednání Dodatku č.1  
Dodatek č.1 ke smlouvě 

Smlouva o dílo č.: 217 / LCAA – 003 / 2016 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 

uzavřený mezi stranami 

 

Smluvní strany 

 
Objednatel:   Obec Malešovice 

se sídlem:   Malešovice č.p. 50 

zastoupený:   Ing. Zdeňkem Pavlíkem, starostou obce 
IČ:    00 488 038 

Bankovní spojení:  12626641/100  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pavlík, starosta obce 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Pavlík, starosta obce 

(dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel:   STRABAG a.s. 
se sídlem:   Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00   

stavbu provádí:  STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno 
zastoupený:    Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou 

IČ:    60838744      

DIČ:    CZ60838744   
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH 
      Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Rous, vedoucí PJ Brno 

 (dále jen zhotovitel) 
 

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č.: 217 / LCAA – 003 /2016 následovně: 

 

Změna termínu dokončení díla výše specifikované smlouvy: 

3.1  Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli:  16. prosinec 2016 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento 
dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 
 

V Malešovicích dne 25.11.2016                          V Brně dne 14.10.2016 

 
 

Objednatel: Obec Malešovice    Zhotovitel: STRABAG a.s. 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje předložený a projednaný Dodatek č. 1 ke 

smlouvě:  Smlouva o dílo č.: 217 / LCAA – 003 / 2016 

 
Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

*      *       * 
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b) Pavlík: Dnešního dne byl zveřejněn návrh rozpočtu obce Malešovice pro rok 2017 

 

*      *       * 

 

 

9. Závěr 

 

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v 18:40  hodin ukončil. 

 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………25. 11. 2016…………….. 

 

Zapisovatel:            

 ……………………………..dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

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

                                 Mgr. Michal Hubáček 

 

 

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

           Vladimír Becha 

 

 

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

         Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


