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Obec Malešovice 

Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

 

Zápis 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 14. 12. 2015 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 02. 12. 2015 do 14. 12. 2015. 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, omluven P. 

Dubský, neomluven J. Patočka). 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  zasedání zastupitelstva obce  

4) Rozpočtová opatření  

5) Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2016 

6) Pohledávky obce k datu konání zasedání zastupitelstva obce   

7) Projednání a schválení vyhlášky obce:  
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a) Vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

8) Projednání a schválení plánu zimní údržby místních komunikací obce Malešovice  

9) Zpráva předsedy kontrolního výboru 

10) Zpráva předsedy finančního výboru 

11) Informace z obce 

12) Informace z došlé pošty 

13) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

Závěr 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 5  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

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.  

 

* * * 

 

 

Bod č. 3: Kontrola zápisů a plnění usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce  

 

 

a) Kontrola zápisů a plnění usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 09. 

2015 

 

Předsedající konstatoval, že zápis ze předešlého zasedání byl zpracován, podepsán, ověřen a je 

k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Předsedající provedl kontrolu úkolů a usnesení 

ze zasedání zastupitelstva konaného dne 25. 09. 2015: 

 

 

 K usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1030024966/01. Jednorázová náhrada za zřízení požadovaného věcného 

břemene bude požadována ve výši 800,-Kč.  
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Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030024966/01. 

              Smlouva byla podepsána a odeslána. 

 

 

 K usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo na akci Novostavba 

chodníku Malešovice  - vítězná firma: Pavel Szromek, Kupařovice 66, IČ: 14666464. Cena 

díla 471 500 Kč bez DPH, 570 515 Kč cena díla s DPH.  Zastupitelstvo pověřuje starostu 

obce podpisem předloženého návrhu smlouvy. 

Smlouva byla podepsána, celá zakázka je před kolaudací. 

 

 K usnesení č. 12 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu čerpadla pro žadatele:  Kupský Josef 

Malešovice č.131 ve výši  50%  nákladů na opravu čerpadla, tedy 50% z uhrazené částky 

4.215 Kč činí   2 107,50 Kč. Schválená částka ve výši 2 107,50 Kč bude zaslána dle 

požadavku žadatele na jeho bankovní účet. 

Realizováno 

 

 K usnesení č. 14 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu mostu  - žadatel městys Medlov - ve výši 

20 000,-Kč. 

Realizováno 

 

 K usnesení č. 16 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 1.500,-Kč na soutěž ve vaření guláše. Žadatel: 

Štefan Záhorszký, Malešovice. 

Realizováno 

 

 K usnesení č. 18 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na nákup nového čerpadla pro žadatele:  Hillová Andrea 

Malešovice č.166 ve výši  6000 Kč. Schválená částka ve výši 6 000 Kč bude zaslána dle 

požadavku žadatele na jeho bankovní účet. 

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 25. 09. 2015. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  5 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
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* * * 

 

 

b) Kontrola zápisů a plnění usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce konaného dne 06. 11. 

2015 

 

 

 K usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, 

s.p. a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Realizováno 

 

 K usnesení č. 6 

Zastupitelstvo schvaluje dorovnání škodní události ze dne 4. 6. 2015, žadatel Martin 

Udržal, Malešovice 264, ve výši 1000 Kč z prostředků obce. Uvedená částka bude zaslána 

na účet žadatele (107-4840070237/0100) 

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 06. 11. 2015. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  5 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. 4: Rozpočtové opatření  

 

 

a) Rozpočtové opatření č.11/2015 
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Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.11/2015 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  5 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 5: Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2016 

 

Předsedající přítomné seznámil s návrhem rozpočtu obce pro rok 2016. Návrh rozpočtu byl od 22. 

11. 2015 zveřejněn na úřední desce OÚ a také na elektronické úřední desce. K návrhu rozpočtu 

proběhlo pracovní setkání, kterého byl přítomen: Pavlík, Becha, Hubáček, Kratochvílová. Ostatní 

členové zastupitelstva se pracovní schůzky nezúčastnili. 
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Předsedající vyzval přítomné k diskusi k předloženým návrhům rozpočtu obce pro rok 2016. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2016.  

 

Výsledek hlasování:    

pro:  5 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 

 

 

 

Bod č. 6: Pohledávky obce k datu konání zasedání zastupitelstva obce  

 

Předsedající přítomné seznámil se stavem pohledávek obce Malešovice k 14. 12. 2015 za rok 2014. 

Rok 2015 bude řešen počátkem roku 2016. 

 

 Stav nedoplatků za rok 2014 k 14. 12. 2015 

Poplatek ze psů 260 Kč 

Poplatek za odvoz odpadu 6016 Kč 

Kanalizace - stočné 48850Kč 

Celkem 55126 Kč 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav pohledávek obce Malešovice za rok 2014 k 14. 12. 2015  

 

Výsledek hlasování:    

pro:  5 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

* * * 
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Bod č. 7: Projednání a schválení vyhlášky obce:  

a) Vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,    

 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

 

Předsedající přítomné seznámil s již rozeslaným návrhem Vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

 

 

 

Obecně závazná vyhlášky obce Malešovice o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Obec Malešovice 
Zastupitelstvo obce Malešovice 

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 1/2015, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne ………… usnesením č. ………… usneslo 

vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Malešovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1 

                                                 
1
 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  místních 

poplatcích“) 
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Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů platí2: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá 

na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 

odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 

poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 

v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které 

platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě 

jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 

dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci 

skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.  

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě 

jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. 

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné 

číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům 

označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na 

kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo 

popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v 

budově, pokud nejsou byty očíslovány.  

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své 

poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě 

určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. 

                                                 
2
 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 

3
 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 

15 dnů ode dne, kdy nastala.5 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu 

kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 

měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně 

v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu 

dni tohoto měsíce.6 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný 

nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 

vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

  

                                                 
4
 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

5
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

6
 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je  

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči 
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte 
nebo nezletilého, 

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na 
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově 
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.  

Čl. 7 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní 

úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad 

zvýšit na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  

a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 

poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo 

opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.9 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo 

opatrovníkovi poplatníka.10 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 

společně a nerozdílně.11 

Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013 ze dne 20.12.2013  

                                                 
7
 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

8
 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 

9
  § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

10
 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích 

11
 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.  

 

 

 

  

 ................................... .......................................... 

 Vladimír Becha  Ing. Zdeněk Pavlík 

 místostarosta starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Platnost 

vyhlášky od 1. 1. 2016. Za zveřejnění zodpovídá starosta obce Malešovice. 

   

 

Výsledek hlasování:    

pro:  5 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

* * * 
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Bod č. 8: Projednání a schválení Plánu zimní údržby místních komunikací obce Malešovice   

                2015 – 2018 

 

 

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

zasedání zastupitelstva rozeslaného návrhu Plánu zimní údržby místních komunikací obce 

Malešovice 2015 – 2018 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací obce Malešovice 2015 – 2018 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   5 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

 

* * * 

 

Bod č. 9: Zpráva předsedy kontrolního výboru 
 

Předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru o přednesení zprávy. 
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Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu předsedy kontrolního výboru.   

 

Výsledek hlasování:    

pro:   5 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

 

Bod č. 10: Zpráva předsedy finančního výboru 
 

Předsedající vyzval předsedu finančního výboru o přednesení zprávy. 

 

 

 

P R O T O K O L 

 

 
o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole) 

s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „kontrola) 

 

u Mateřské školy Malešovice, Malešovice 106, 664 65 

 

s předmětem hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční 

kontrole včetně konkrétních cílů kontroly za období od 1. 1. 2015 do 9. 12. 2015, tj. do dne kontroly. 

 

Kontrola byla vykonána dne 9. prosince 2015. 

 

Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona č. 

552/1991 Sb., o státní kontrole vydal starosta obce Malešovice dne 23. 11. 2015. 

 

 

Kontrolu provedli: 

   - Vedoucí kontrolní skupiny:                           Mgr. Michal Hubáček……………………………… 

 

  -  Členové :                                                       Jiří Patočka                ……………………………….. 

 

                                                                            Ing. Tomáš Abrahám ………………………………. 

   

Kontrolovanou osobu zastupovali: 

   - Vedoucí kontrolované osoby:                        Helena Kratochvílová ……………………………... 
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Při kontrole bylo zjištěno: 

Kontrola byla zaměřena na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 

písm. a) zákona o finanční kontrole. Účetnictví a mzdy zpracovává příspěvkové organizaci Městský 

úřad Židlochovice, Finanční odbor.  Finanční prostředky jsou průběžně čerpány především na provoz 

mateřské školy. 

 

Závěr protokolu: 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky při hospodaření s poskytnutými finančními prostředky 

z rozpočtu obce. 

 

Kontrolované dokumenty: 

Stav hotovosti v pokladně školky, toho času ke dni kontroly :  1 397,- Kč 

Záznamy o úhradě školného a stravného, případné  nedoplatky ke dni kontroly byly zjištěny: Ne 

(Školné k 30. 10. 2015 uhrazeno 96 760,- Kč a stravné k témuž datu uhrazeno 201 545,- Kč) 

Nájemní smlouva o provozování posilovny v prostoru školky: 1000,- Kč/měsíc  

Záznamy o poplatcích za elektřinu - Energie pod kontrolou:   9 268,- Kč/ měsíc (záloha) 

Záznamy o poplatcích za plyn - Energie pod kontrolou:        16 165,- Kč/ měsíc (záloha) 

Záznamy o poplatcích za vodné – M.I.S. Protivanov:            22 606,- Kč/ rok 

  

 

 

 

 

Počet stran protokolu: 2 

 

Počet příloh: 0  

 

Poučení: 

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 

písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního 

orgánu. 

 

 

 

 

Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků. 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

 Mateřská škola Malešovice 

převzala dne 14. 12. 2015 

 

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

                                                                           Helena Kratochvílová,  ředitelka MŠ Malešovice 
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 Obec Malešovice 

převzal dne 14. 12. 2015 

  

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

 

                                                                                    Ing. Zdeněk Pavlík, starosta obce Malešovice 

 

 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu předsedy finančního výboru.   

 

Výsledek hlasování:    

pro:   5 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

Bod č. 11: Informace z obce 
 

 Obec Malešovice má již zpracovaný Program rozvoje obce Malešovice na období 2016 - 

2021  

Předsedající předložil zpracovaný Program rozvoje obce Malešovice na období 2016. Uvedl také, že 

kompletní dokument je zveřejněn na stránkách obce: 

http://www.malesovice.cz/vyhlasky-zakony-s.html 

 

V průběhu měsíce listopadu v roce 2015 probíhalo na území obce dotazníkové šetření. Toto šetření 

bylo zaměřeno na zjištění názorů obyvatel Malešovic na úroveň kvality života v obci a na případný 

další rozvoj. Zároveň výsledky dotazníkového šetření slouží k ověření dostupných dat, která jsou 

použita především v Analytické části Programu rozvoje obce Malešovice na období 2016 – 2021. 

V neposlední řadě jsou nezbytným předpokladem pro zpracování Návrhové části tohoto dokumentu.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 108 respondentů.  

 

Příklady názorů občanů (podrobnosti na : http://www.malesovice.cz/vyhlasky-zakony-s.html) 

 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření 
1. Jak se Vám v obci žije? 

První otázka dotazníkového šetření byla zaměřena na celkové hodnocení života obyvatel obce 

Malešovice. Z celkových výsledků je patrné, že 95 % respondentů považuje život v obci 

Malešovice za dobrý, respektive z těchto 95 % jich 29 % považuje za velmi dobrý. Zároveň 

http://www.malesovice.cz/vyhlasky-zakony-s.html
http://www.malesovice.cz/vyhlasky-zakony-s.html
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žádný z dotazovaných obyvatel Malešovic neuvedl odpověď velmi špatně a pouze 2 % 

respondentů považuje žití v Malešovicích za špatné. Přibližně 2 % dotazovaných obyvatel 

neuvedlo požadovanou odpověď. 

 
Obr. 1  Celkové hodnocení otázky č. 1.  
2. Jak hodnotíte obec v následujících oblastech?  

Otázka č- 2 byla zaměřena na hodnocení jednotlivých oblastí života v obci. První část otázky se ptala 

na spokojenost respondentů s životem v obci, respektive s jednotlivými oblastmi, druhá část byla 

zaměřena na hodnocení jejich důležitosti (například nutností potřeby apod.).  

Míra nezodpovězení této otázky je značně proměnlivá, u jednotlivých stránek života v obci se 

výrazně liší, nicméně u žádné z nich není zaznamenána 100%. Nejvíce respondentů, kteří uvedli 

svou odpověď, je zaznamenáno u vzhledu/stavu veřejných prostranství v obci (2,8 %), naopak 

nejméně u sociálních služeb v obci (62,0 %). 

Obecně lze říci, že většina stránek života v obci Malešovice je vnímána pozitivně, až na drobné 

výjimky pozitivní hodnocení výrazně převyšuje negativní vnímání. Nejvyšší míru spokojenosti 

obyvatelé Malešovic shledávají v oblasti stavu historických objektů a kulturních památek. 
Kladné odpovědi (velmi dobrá a dobrá) dosahují celkem 100 %. Vysoké míry spokojenosti 

dosahují i oblasti týkající se kvality bydlení – obecně v menší obci, vzhled veřejných 

prostranství v obci, vzhled/stav krajiny v okolí obce a stav životního prostředí v obci i v okolí. 

Naopak nejméně příznivě je hodnocena možnost pracovních příležitostí, kdy negativní 

hodnocení přesahuje 70% podíl. Další možnosti, jejichž podíl negativních odpovědí přesahuje 

50 %, jsou možnosti sportování, sociální služby a komerční služby (obchod, opravny, …).  
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Obr. 2  Hodnocení otázky č. 2. dle míry spokojenosti jednotlivých respondentů.  

 

 

 

 

 

 

Druhá část otázky byla zaměřena na hodnocení důležitosti dané oblasti života pro jednotlivé 

dotazované obyvatele Malešovic. Oproti předešlé části otázky č. 2 vykazuje tato relativně 

srovnatelnou míru neuvedených odpovědí, respektive hodnocení nedovedu posoudit. To se pohybuje 

mezi 31,5 – 37,0 % mezi uvedenými odpověďmi.  

V hodnocení důležitosti jsou patrné výrazně odlišné hodnoty pro jednotlivé oblasti spojené se 

životem v obci, i když opět u většiny možností převažuje pozitivní hodnocení nad negativním. 

Oblastí života v obci, která je pro respondenti nejdůležitější, je možnost kvalita bydlení – obecně 

v menší obci, podíl uvedených odpovědí v kategoriích důležitá a nejvíce důležitá dosahuje 80% 

podílu. Velice důležitou, pro velkou většin respondentů, je i komunikace mezi obcí a občany, 

stav životního prostředí v obci i v okolí a stav místních komunikací a chodníku (téměř 80 %). 
Naopak nejméně důležitými oblastmi života jsou pro značnou část respondentů sociální služby, 

veřejná doprava, pracovní příležitostí a nová bytová výstavba (převyšují 40 % negativního 

hodnocení). 
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Obr. 3  Hodnocení otázky č. 2. dle důležitosti jednotlivých respondentů .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Co v obci nejvíce postrádáte? 

Otázka č. 3 byla zaměřena na potřeby jednotlivých obyvatel, respektive subjektivní hodnocení 

obce z hlediska možností, které obyvatelé Malešovic v obci postrádají. Na tuto otázku 

odpovědělo celkem 82 respondentů, kteří uvedli celkem 120 odpovědí. Průměrně připadá 1,5 

odpovědi na respondenta. Uvedené výsledky tedy odpovídají názoru přibližně 76 % respondentů, 

zbylých 26 respondentů v obci nic nepostrádá, případně neuvedlo požadovanou odpověď.  

Nejčastější uváděnou odpovědí se v této otázce stalo sportovní vyžití v obci, celkem 48 

uvedených odpovědí, z čehož nejvíce respondentů postrádá určitou formu sportovního hřiště 

(velice často víceúčelové či multifunkční). Celkem 4 ze 48 odpovědí náleží respondentům, kteří by 

v obci rádi zřídili veřejné koupaliště. Relativně silnou problematikou s hlediska absence v obci je i 

odpadové hospodářství s 12 odpověďmi. Obyvatelé nejvíce postrádají dostatečné množství 

sběrných nádob na tříděný odpad a psí exkrementy, taktéž relativně silně volají obyvatelé po 

vzniku sběrného dvora a sběru bioodpadu v obci. Přibližně 10 odpovědí je uvedeno pro 

volnočasové aktivity, kdy velice často obyvatelům schází prostory pro setkání lidí (mládeže, 

seniorů, matek s dětmi apod.). 
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Tab. 1  Celkové hodnocení otázky  č. 3.  

odpověď četnost specifikace 

sportovní vyžití 48 víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, koupaliště (4) 

odpadové hospodářství 12 
více kontejnerů na tříděný odpad, koše na psí exkrementy, sběr bioodpadu, sběrný dvůr, 

častější vývoz kontejnerů 

volnočasové aktivity 10 pro děti, prostory vhodné pro setkávání (důchodců, mládeže, maminek s dětmi apod.) 

veřejný prostor 8 
stav chodníků, nový chodník pošta - konec obce (Pohořelice), více stromů v obci, veřejné 

osvětlení 

základní škola 7   

vyšší kvalita hostince 6 nekuřácké prostory 

zlepšení kvality obchodů 5   

bezpečnost 5 
omezení rychlosti od Mendlova, přechod pro chodce (u autobusové zastávky nebo 

pohostinství), retardéry na silnici u hřiště, zamezit průjezd těžké dopravy 

nové obchody a služby 4 kavárna, točená zmrzlina 

veřejná doprava 3 více spojů o víkendu a svátcích, přímé spojení do Brna, školní spoj do Pohořelic 

lékař 3   

knihovna 2   

pískoviště 1   

pracovní příležitosti 1   

kanalizace 1   

soukromí 1   

větší angažovanost obyvatel 1   

zamezit vstupu zvířat na 

hřbitov 
1 kulturní akce 

plochy pro venkovní 

kulturní akce 
1   
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4. Jaký typ kulturních a společenských akcí Vám v obci chybí? 

Následující otázka je zaměřena na spokojenost obyvatel obce Malešovice s kulturním a 

společenským životem. Respondenti měli možnost poukázat na akce, které podle nich v obci schází. 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 59 dotazovaných, kteří uvedli celkem 77 odpovědí. Průměrně 

připadá 1,3 odpovědi na respondenta. Výsledky jsou názorem přibližně 55 % respondentů, zbylých 

49 dotazovaných považuje současnou situaci za dostatečnou, či neuvedli požadovanou odpověď.  

Velice silně rezonuje mezi obyvateli Malešovic absence hodů v obci, respondenti uvedli tuto 

odpověď celkem 28x. Dále dle jednotlivých respondentů v obci schází kulturní a společenské 

akce v podobě plesů a zábav (16 odpovědí), divadlo (9 odpovědí) a koncerty všemožného druhu 

(6 odpovědí). 
Tab. 2  Celkové hodnocení otázky č. 4.  

odpověď četnost odpověď četnost 

hody 28 stavění máje 2 

plesy a zábavy 16 zájezdy 1 

divadlo 9 sportovní akce 1 

koncerty 6 letní akce 1 

kino 3 pravidelné bohoslužby 1 

diskotéky 2 společenská setkání 1 

drakiáda 2 country 1 

pouť/kolotoče 2 zájmové spolky 1 
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5. Chybí Vám v obci vybavení pro nějaký sport, případně pro nějakou volnočasovou aktivitu? 

Tato otázka hodnotila spokojenost obyvatel s volnočasovými aktivitami v obci, respektive 

vybaveností obce na tyto aktivity (včetně sportovních). Respondenti měli uvádět scházející vybavení 

pro trávení volného času v obci. Na tuto otázku uvedlo požadovanou odpověď celkem 62 

respondentů, celkem bylo vypsáno 79 odpovědí. Průměrně tedy připadá 1,3 odpovědi na 

respondenta. Výsledky jsou názorem celkem 58 % respondentů, zbylých 46 dotazovaných považuje 

vybavení obce pro volnočasové aktivity za dostatečné, případně neuvedlo požadovanou odpověď.  

Největší nedostatek z hlediska trávení volného času v obci je dle respondentů absence 

víceúčelového hřiště v Malešovicích, dotazovaní tuto možnost uvedli celkem 25x. Zároveň 

obyvatelé uvádějí chybějící hřiště pro jednotlivé sporty, které by s velkou pravděpodobností byly 

zastoupeny i na víceúčelovém hřišti. Jedná se například o hřiště pro fotbal (15 odpovědí), tenis (12 

odpovědí), volejbal (5 odpovědí), nohejbal (3 odpovědi) a basketbal (2 odpovědi). Celkem 5x byla 

v otázce uvedena odpověď posilovna a 4 respondentům schází v obci koupaliště (často přírodní, 

případně formou biotopu).  
Tab. 3  Celkové hodnocení otázky č. 5.  

odpověď četnost odpověď četnost 

víceúčelové hřiště 25 airsoftové hřiště 1 

hřiště pro fotbal 15 hřiště pro hokej 1 

hřiště pro tenis 12 hřiště pro házená 1 

posilovna 5 cvičení pro dospělé (jóga, aerobik, zumba) 1 

hřiště pro volejbal 5 prostor pro setkávání občanů/zájmové skupiny 1 

hřiště pro míčové hry 5 lanové centrum 1 

koupaliště 4 relax zázemí 1 

hřiště pro nohejbal 3 kynologické cvičiště 1 

cyklo/inline stezka 3 indoor aktivity (bowling, kulečník, …) pro zimní období 1 

hřiště pro basketbal 2 hřiště pro malá kopaná 1 
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6. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoje své obce? Případně co?  

Otázka č. 6 zkoumala ochotu obyvatel podílet se na rozvoji své obce. Na tuto otázku 

odpovědělo všem 108 respondentů, nicméně celkem 12 % z nich nedokázalo tuto otázku 

posoudit. Přibližně 21 % obyvatel je ochotno a připraveno obci pomoci, celkem 36 % 

dotazovaných uvádělo odpověď spíše ano. Pouze 4 % dotazovaných není ochotno se podílet na 

rozvoji své obce a celkem 27 % zvolilo možnost spíše ne.  

 
Obr. 4  Celkové hodnocení otázky č. 6.  
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Druhá část otázky se ptala jednotlivých respondentů, jakou formou jsou ochotni pomoci 

v rozvoji své obce. Z celkového počtu 62 respondentů, kteří uvedli jednu z kladných odpovědí (ano 

a spíše ano), jich na tuto otázku odpovědělo pouze 24. Nejčastěji tito respondenti shledávají pomoc 

formou brigád jakéhokoliv typu (6 odpovědí), manuální výpomocí (4 odpovědi) a dle jednotlivých 

příležitostí a pomocí při přípravě a průběhu akcí (shodně obě odpovědi jsou uvedeny 3x). 
Tab. 4  Konkrétní pomoc obci ze strany ochotných respondentů.  

odpověď četnost 

brigáda 6 

manuální výpomoc 4 

podle příležitostí 3 

pomoc při přípravě a průběhu akcí 3 

obec by měla říci čím 2 

autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce 1 

trénování mládeže v případě založení fotbalového oddílu (zdarma, ve volném čase) 1 

mechanizací 1 

osvětové a preventivní akce týkající se zdraví a spokojeného života (v rámci větší akce) 1 

pomoc s provozem knihovny 1 

práce s dětmi 1 
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7. Je něco, co se podle Vás v obci za posledních 10 let nejvíce povedlo a také nepovedlo? Pokud 

ano, co to bylo? 

Tato otázka zkoumala rozvoj obce v posledních 10 letech. Respondenti měli možnost uvést vlastní 

odpověď, která hodnotila obec z pohledu povedených a nepovedených aktivit a projektů. Pozitivně 

hodnocený vývoj (povedené aktivity) obce je otázkou s vyšším podílem zastoupení. Přibližně 82 

% respondentů uvedlo celkem 200 odpovědí (co se v obci povedlo), u druhé části otázky (co se 

nepovedlo) bylo uvedeno pouze 34 odpovědí od 31 respondentů (28 % dotazovaných). Zbylé 

podíly respondentů neuvedli požadovanou odpověď, případně nevnímají pozitiva či negativa 

v posledních 10 letech rozvoje obce. 

Nejčastěji pozitivně vnímanou změnou je oprava kulturního domu, tato odpověď byla uvedena 

celkem 51x. Velice kladně je vnímána i oprava chodníků a silnic (24 odpovědí), vznik dětského 

hřiště (22 odpovědí), oprava mateřské školy (20 odpovědí), samotný rozvoj obce (vzhled a 

oprava) a oprava památek (obě shodně 16 odpovědí) a v neposlední řadě i pořádané akce pro 

veřejnost (celkem 11 odpovědí). 
Tab. 5  Uvedené odpovědi respondentů u otázky č. 7a, co se za posledních 10 let v  obci povedlo.  

odpověď četnost odpověď četnost 

oprava kulturního domu 51 kanalizace a ČOV 5 

oprava chodníků a silnic 24 osvětlení 5 

dětské hřiště 22 samospráva obce 3 

oprava mateřské školy 20 plynofikace 2 

rozvoj obce (vzhled, oprava) 16 vodovod 2 

oprava památek 16 posezení ve dvoře u kostela 1 

akce pro veřejnost 11 nová výstavba domů 1 

veřejné prostranství 7 zastávky 1 

vše 6 lavičky 1 

oprava obecního úřadu 5 hřbitov 1 

 

Naopak nejvíce negativně je vnímána výstavba a rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních 

vod, celkem 14 odpovědí. Taktéž respondentům vadí, že za posledních 10 let nebylo v obci 

zbudováno víceúčelové hřiště (4 odpovědí) a obyvatelé nejsou spokojeni s prodejem obecních 

pozemků (3 odpovědi). Je nutné podotknout, že jednotlivé počty odpovědí výrazně převyšují 

v pozitivním hodnocení obce, tedy dalo by se říci, že celkově je rozvoj obce v posledních letech 

pozitivně vnímán, na druhou stranu je nutné alespoň v malé míře reflektovat i odpovědi týkající se 

negativního hodnocení.  

 
Tab. 6  Uvedené odpovědi respondentů u otázky č. 7b, co se za posledních 10 let v  obci nepovedlo .  

odpověď četnost odpověď četnost 

kanalizace a ČOV 14 komunikace v nové zástavbě 1 

multifunkční hřiště 4 nové osvětlení (světelné znečištění) 1 

prodej obecních pozemků 3 třídění odpadu 1 

hospoda 1 veřejná zeleň 1 

samoobsluha 1 hřbitov (zbytečně velký) 1 

obnova hodů 1 výstavba drůbežárny 1 

oprava sochy sv. Floriána 1 využití kulturního domu 1 

pobíhající psi 1 žádná podpora rodin s dětmi (poplatky za novorozence) 1 
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 8. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na co byste je přednostně využil/a?  

Otázka č. 8 zkoumala názor respondentů na nejvhodněji investované finanční prostředky 

v obci. Každý z dotazovaných mohl vybrat jednu, dvě nebo maximálně 3 uvedené možnosti, 

případně mohl uvést vlastní odpověď.  

Největší shoda mezi dotazovanými obyvateli Malešovic panuje pro oblasti rekonstrukce a 

výstavby sportovišť v obci, tato možnost získala celkem 32 % uvedených odpovědí. Dalšími 

značně podporovanými oblastmi by dle respondentů měly být možnosti podpora kulturních a 

společenských událostí v obci (19 %), investice do modernizace místní základní školky (12 %) a 

péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v obci i v okolí (11 %).  
Naopak nejméně užitečně použité finance dotazovaní shledávají v oblasti opravy památek v obci (1 

% uvedených odpovědí), zlepšení podmínek pro podnikání (2 %) a rekonstrukce budov pro 

společenské a kulturní akce v obci (3 %).  

 
Obr. 5  Rozložení uvedených odpovědí pro jednotlivé možnosti u otázky č. 8.  
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Shrnutí výsledků 

V dotazníkovém šetření probíhajícím v měsíc 

 

 

i listopadu v roce 2015 měli obyvatelé Malešovic možnost vyjádřit svůj názor na současný stav obce. 

Zároveň byl jednotlivým respondentům dán prostor pro podání návrhu na zlepšení současného stavu 

i s ohledem na budoucí rozvoj obce. Celého dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 108 obyvatel 

obce. Struktura respondentů odpovídala reprezentativnímu vzorku obyvatel Malešovic, který byl 

nutný pro kvalitní zhodnocení celého šetření.  

První otázka dotazníkového šetření zkoumala spokojenost obyvatel obce se současným životem, 

jejich celkovou spokojenost se životem v Malešovicích. Z celkových výsledků je patrné, že 95 % 

respondentů považuje život v obci Malešovice za dobrý. Zároveň žádný z dotazovaných obyvatel 

Malešovic neuvedl odpověď velmi špatně a pouze 2 % respondentů považuje žití v Malešovicích za 

špatné. 

Druhá otázka zkoumala spokojenost jednotlivých oblastí formou hodnocení a zároveň důležitost 

těchto oblastí pro jednotlivé respondenti. Obecně lze říci, že většina stránek života v obci 

Malešovice je vnímána pozitivně. Nejvyšší míru spokojenosti obyvatelé Malešovic shledávají 

v oblasti stavu historických objektů a kulturních památek (100 % kladných odpovědí). Na druhou 

stranu je zajímavé, že pro značnou část obyvatel je stav památek v obci spíše nedůležitý až průměrně 

důležitý (20 % odpovědí nedůležité a 24 % ani důležité ani nedůležité). Obdobné paradoxy ve 

spokojenost a důležitosti jsou patrné i u oblastí veřejné dopravy a bytové výstavby v obci, které jsou 

rovněž hodnoceny pozitivně, nicméně pro značnou část respondentů jsou nedůležité.  

Naopak nejméně příznivě je hodnocena možnost pracovních příležitostí, kdy negativní hodnocení 

přesahuje 70% podíl. I v tomto případě je pro značnou část respondentů tato oblasti života 

v Malešovicích nedůležitá (17 % odpovědí nejméně důležitá a 11 % nedůležitá). Srovnatelná situace 

panuje i v případě poskytování sociálních služeb, tato oblast je hodnocena relativně špatně (25 % 

negativního hodnocení), nicméně důležité jsou pouze pro 18 % respondentů. Tento paradox může 

naznačovat například částečnou neznalost dané problematiky či daní respondenti nemají přímou 

zkušenost s těmito oblasti života.  

Následující otázky (3 – 5) byly zaměřeny na potřeby jednotlivých obyvatel, respondenti měli 

možnost uvést věci, které v Malešovicích nejvíce postrádají z obecného hlediska (otázka č. 3), 

z hlediska kulturních a společenských akcí (č. 4) a vybavení pro sport či volnočasovou aktivity 

(otázky č. 5). Nejčastější uváděnou odpovědí v otázce č. 3 bylo sportovní vyžití v obci (48 

uvedených odpovědí), z čehož nejvíce respondentů postrádá určitou formu sportovního hřiště (velice 

často víceúčelové či multifunkční). Dále respondenti efektivní odpadové hospodářství (12 odpovědí) 

volnočasové aktivity (10 odpovědí). Z hlediska kulturních a společenských akcí velice silně 

rezonuje mezi obyvateli Malešovic absence hodů v obci, respondenti uvedli tuto odpověď celkem 

28x. Dále dle jednotlivých respondentů v obci schází kulturní a společenské akce v podobě plesů a 

zábav (16 odpovědí), divadlo (9 odpovědí) a koncerty všemožného druhu (6 odpovědí). Největší 

nedostatek z hlediska trávení volného času v obci je dle respondentů absence víceúčelového hřiště 

v Malešovicích (25 uvedených odpovědí). Zároveň obyvatelé uvádějí chybějící hřiště pro jednotlivé 

sporty, které by s velkou pravděpodobností byly zastoupeny i na víceúčelovém hřišti. Jedná se 

například o hřiště pro fotbal (15 odpovědí), tenis (12 odpovědí), volejbal (5 odpovědí), nohejbal (3 

odpovědi) a basketbal (2 odpovědi). Celkem 5x byla v otázce uvedena odpověď posilovna a 4 

respondentům schází v obci koupaliště (často přírodní, případně formou biotopu).  

Následující otázky (č. 6) je zaměřena na ochotu obyvatel pomoci v rozvoji obce. Přibližně 21 % 

obyvatel je ochotno a připraveno obci pomoci, celkem 36 % dotazovaných uvádělo odpověď spíše 

ano. Pouze 4 % dotazovaných není ochotno se podílet na rozvoji své obce a celkem 27 % zvolilo 
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možnost spíše ne. Nejčastěji tito respondenti shledávají pomoc formou brigád jakéhokoliv typu (6 

odpovědí), manuální výpomocí (4 odpovědi) a dle jednotlivých příležitostí a pomocí při přípravě a 

průběhu akcí (shodně obě odpovědi jsou uvedeny 3x). 

Otázka 7 byla zaměřena na hodnocení vývoje obce v posledních 10 letech, respondenti měli možnost 

uvést, co se podle nich za poslední roky v obci povedlo i nepovedlo. Nejčastěji pozitivně vnímanou 

změnou je jistě oprava kulturního domu v Malešovicích (51 odpovědí). Velice kladně je vnímána i 

oprava chodníků a silnic v obci (24 odpovědí), vznik dětského hřiště v obci (22 odpovědí), oprava 

mateřské školy (20 odpovědí), samotný rozvoj obce (vzhled a oprava) a oprava památek 

v Malešovicích (obě shodně 16 odpovědí) a v neposlední řadě i pořádané akce pro veřejnost (celkem 

11 odpovědí). Naopak nejvíce negativně je vnímána výstavba a rekonstrukce kanalizace a čistírny 

odpadních vod, celkem 14 odpovědí. Taktéž respondentům vadí, že za posledních 10 let nebylo 

v obci zbudováno víceúčelové hřiště (4 odpovědí) a obyvatelé nejsou spokojeni s prodejem obecních 

pozemků (3 odpovědi). 

Poslední otázkou měli obyvatelé Malešovice potencionální možnost přidělit finanční prostředky obce 

na oblasti, které je podle nich v obci potřebují. Největší shoda mezi dotazovanými obyvateli 

Malešovic panuje pro oblasti rekonstrukce a výstavby sportovišť v obci (32 % uvedených odpovědí). 

Dalšími oblastmi podpory by měly být možnosti podpora kulturních a společenských událostí v obci 

(19 %), investice do modernizace místní základní školky (12 %) a péče o veřejnou zeleň a životní 

prostředí v obci i v okolí (11 %). Naopak nejméně užitečně použité finance dotazovaní shledávají 

v oblasti opravy památek v obci (1 % uvedených odpovědí), zlepšení podmínek pro podnikání (2 %) 

a rekonstrukce budov pro společenské a kulturní akce v obci (3 %).  
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Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpracovaný Program rozvoje obce Malešovice na období 

2016 - 2021  

 

Výsledek hlasování:    

pro:   5 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

Bod č. 12: Informace z došlé pošty 

 

 

 Sdružení obcí Čistá Jihlava – členský příspěvek pro rok 2016  

576 obyvatel x35 Kč = 20.160 Kč. Splatnost členského příspěvku je do 30. 6. 2016  

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje členský příspěvek pro DSO Čistá Jihlava na rok 2016 ve výši 20.160 

Kč.  

 

Výsledek hlasování:    

pro:  5 

proti: 0 

zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030027555/001 

 

Předsedající přítomné seznámil s doručeným návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č. 1030027555/001. Předsedající vyzval k rozpravě o výši jednorázové 

náhrady za zřízení požadovaného věcného břemene. 

 

 Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

Pavlík – Navrhuji požadovat náhradu ve výši 1.000 Kč. 



Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 34 (celkem 37) 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1030027555/001. Jednorázové náhrady za zřízení požadovaného věcného břemene 

bude požadována ve výši 1.000 Kč.  

Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030027555/001. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 

 

 

 Žádost o příspěvek obce Malešovice na nákup nového čerpadla (kanalizační přípojka),  

žadatel: Lichý Jan a Kateřina, Malešovice 187 

 

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

dne 11.12.2014    poskytuje obec Malešovice občanům příspěvek na :  

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

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

 

 

Žádost o příspěvek obce Malešovice na nákup nového čerpadla nebo technologií 

(kanalizační přípojka) – max. výše příspěvku 6000,- Kč.  

 

 

Žadatel Adresa 

Lichý Jan a Kateřina Malešovice 187, 664 65 

 

 

 

Podmínky příspěvku 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. 
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Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek 

na opravu či pořízení nesmí 

mít žádné pohledávky vůči 

obci Malešovice. 

Jsou evidovány pohledávky. Odvoz odpadu 

za rok 2015 nebyl dosud žadatelem uhrazen 

(splatnost 30. 09. 2015) 

 

Žádající občan musí mít 

trvalé bydliště v obci 

Malešovice, nesmí být 

evidován na ohlašovně. 

Žadatelé mají  k 14. 12. 2015 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 187 . 

 

 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

Pavlík – nejsou splněny všeobecné podmínky příspěvku. Žadatelé mají pohledávku vůči obci, 

a tudíž není možné příspěvek poskytnout. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořízení nového čerpadla pro Lichý Jan a Kateřina, 

Malešovice 187 ve výši 6 000 Kč. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   0 

proti: 5 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 14 nebylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030025995/002 

 

Předsedající přítomné seznámil s doručeným návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č. 1030025995/002. Předsedající vyzval k rozpravě o výši jednorázové 

náhrady za zřízení požadovaného věcného břemene. A také k rozpravě k překopu či podtlaku 

pod komunikací. 

 

 Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

Pavlík – Navrhuji požadovat náhradu ve výši 5.000 Kč. A doporučuji protlak pod 

komunikací. 

 

 

 



Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 36 (celkem 37) 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1030025995/002. Jednorázová náhrada za zřízení požadovaného věcného břemene 

bude požadována ve výši 5.000 Kč. A bude proveden protlak pod komunikací. 

Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025995/002. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 

 

 

 

 

Bod č. 13: Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

 

 

 

                                               *      *       * 

 

 

 

Bod č. 14: Závěr  

 

 

 

 

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v 19.15  hodin ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      *       * 
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Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………14. 12. 2015…………….. 

 

 

Zapisovatel:            

 ……………………………..dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

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

                                 Mgr. Michal Hubáček 

 

 

 

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

           Vladimír Becha 

 

 

 

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

         Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


