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Obec Malešovice 

Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

 

Zápis 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 18. 03. 2016 od 17:00 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 17.00 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 09. 03. 2016 do 18. 03. 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) Veřejná zakázka: Novostavba víceúčelového hřiště Malešovice, Stavební objekt SO 07 

Víceúčelové hřiště. Projednání výsledku a smlouvy o dílo 

6) Zpráva inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 

7) Žádost o dar na opravu čerpadla domovní splaškové kanalizace – Kajanovič 

8) Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace – Zamarský 

9) Žádost o dar na opravu čerpadla domovní splaškové kanalizace – Bechová Veronika 

10) Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost 
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Odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných 

zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ve znění Dodatku ke Smlouvě o 

energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu 

elektrické energie a zemního plynu  

 vyhrazení pravomoci starosty obce o rozhodnutí o právním jednání – odstoupení od 

Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro 

spotřebu elektrické energie a zemního plynu ve znění Dodatku ke Smlouvě o energetickém 

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

a zemního plynu  

 schválení odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a 

odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ve znění Dodatku ke 

Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro 

spotřebu elektrické energie a zemního plynu  

11) Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost 

 odvolání plné moci  

 vyhrazení pravomoci starosty obce o rozhodnutí o právním jednání – odvolání plné moci  

 schválení odvolání plné moci ze dne 20.12.2012 

12) Informace z obce 

13) Informace z došlé pošty 

14) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

15) Závěr 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 7  

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  
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a) Kontrola zápisů a plnění usnesení z 14. 12. 2015 

 

 K usnesení č. 7:  

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. 

 

Splněno: Vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností        

od 1. 1. 2016 byla zveřejněna a veřejnost byla informována. 

   

 K usnesení č. 13:  

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. 

 

Realizováno 

  

 

 K usnesení č. 14:  

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 1.000 Kč.  

Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouvy o 

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

 

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 14. 12. 2015. 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 7  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

* * * 
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b) Kontrola zápisů a plnění usnesení z 23. 12. 2015 

 

 

 K usnesení č. 4:  

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

Malešovice 187, ve výši 6 000 Kč. 

 

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 23. 12. 2015. 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 7  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 4: Rozpočtové opatření  

 

 

a) Rozpočtové opatření č.1/2016 
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Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.1/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

b) Rozpočtové opatření č.2/2016 

 

 
 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.2/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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c) Rozpočtové opatření č.3/2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.3/2016 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 5: Veřejná zakázka: Novostavba víceúčelového hřiště Malešovice, Stavební objekt      

SO 07 Víceúčelové hřiště. Projednání výsledku a smlouvy o dílo 

 

Předsedající přítomné seznámil s průběhem realizovaného VŘ na zakázku: Novostavba 

víceúčelového hřiště Malešovice, Stavební objekt SO 07 Víceúčelové hřiště.  

 

Předsedající předložil:  

 Výzvu k předložení písemné nabídky včetně všech příloh 

 Čestné prohlášení o nepodjatosti členů komise 

 Seznam oslovených firem 

 Seznam doručených nabídek 

 Protokol o otvírání obálek 

 Protokol o posouzení nabídek 

 Výsledek hodnocení nabídek (stanovení celkového pořadí) 
Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče Celkový počet bodů Pořadí uchazeče 

1.  

JM Demicarr s.r.o. 

Bučovická 180 

684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 63489163 

100 

 
1 

2.  

PROSTAVBY, a. s., 

Dědina 447, 

683 54 Otnice   

IČ: 27713130 

80 5 

3.  

Linhart spol. s r.o. 

Lhotecká 820 

250 01 Brandýs n/L - Stará Boleslav 

IČ: 47052121 

57,14 7 

4.  

mmcité + a.s.  Bílovice 519 

687 12 Bílovice   

IČ: 25330781 

90,32 2 

5.  

Pavlacký s.r.o. 

Družstevní 1012 

763 26  Luhačovice 

IČ: 63472902 

66,81 6 

6.  

TUBEKO SPORT, spol. s r.o. 

Na armádě 364, 27062 Rynholec 

 49825020 

86,42 4 

7.  

Vysspa Sports Technology s.r.o. 

Cvokařská 10 

301 52, Plzeň  

IČ: 27967638 

89,93 3 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení: 

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

víceúčelového hřiště Malešovice, Stavební objekt SO 07 Víceúčelové hřiště. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

*      *       * 
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Předsedající předložil smlouvu o dílo vítězné firmy:  JM Demicarr s.r.o. Bučovická 180, 684 01 

Slavkov u Brna, IČ: 63489163 a požádal přítomné o rozpravu. 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o dílo z  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. 

 

  

 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 6: Zpráva inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 

 

Předsedající požádal předsedu inventarizační komise pana Vladimíra Bechu o předložení zprávy o 

provedené inventarizaci majetku obce k 31.12. 2015. 

 

Inventární knihy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ. 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 

 

 

 

 

Bod č. 7: Žádost o dar na opravu čerpadla domovní splaškové kanalizace – Kajanovič 

 

Žádost o dar obce Malešovice na nákup nového čerpadla (kanalizační přípojka), žadatel: Milan 

Kajanovič, Malešovice 100. 

 

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 

 

 

Žádost o dar obce Malešovice na opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- 

Kč. 

 

 

Žadatel Adresa 

Kajanovič Milan Malešovice 100, 664 65 
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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 

 

    

 

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 18. 3. 2016 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 100 . 

 

 

 

 

Žadatel doložil dále daňový doklad č. 2015802 na částku 3734 Kč. 

 

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

opravy, max. 2500,- Kč. Požadovaný příspěvek tedy činí: 1867 Kč. 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 8: Žádost o dar na nákup nového čerpadla domovní splaškové kanalizace –  

                Zamarský 

                 

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 

Zamarský Pavel a Yvona Malešovice 190, 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. 

Žadatelé mají  k 18. 03. 2016 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 190 . 

 

 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

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

Malešovice 187 ve výši 6 000 Kč.  

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 

 

Bod č. 9: Žádost o dar na opravu čerpadla domovní splaškové kanalizace – Bechová  

                Veronika 

 

Žádost o dar obce Malešovice na nákup nového čerpadla (kanalizační přípojka), žadatel: Bechová 

Veronika, Malešovice 23 

 

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 

 

 

Žádost o dar obce Malešovice na opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- 

Kč. 

 

 

 

Žadatel Adresa 

Bechová Veronika Malešovice 23, 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 

 

    

 

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

žadatele. 

 

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. 

Žadatel má  k 18. 3. 2016 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 23 . 

 

 

 

 

Žadatel doložil dále daňový doklad ze dne 5. 2. 2016 na částku 7.604 Kč. 

 

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

opravy, max. 2500,- Kč. Požadovaný příspěvek tedy činí: 2.500 Kč. 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

Bod č. 10: Odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a 

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

 

 vyhrazení pravomoci starosty obce o rozhodnutí o právním jednání – odstoupení od 

Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro 

spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 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 

 schválení 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 
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Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje vyhrazení pravomoci starosty obce o rozhodnutí o právním jednání – 

odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení 

pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 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. 

 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

Návrh usnesení: 

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 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. 

 

 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 11: Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost 

 odvolání plné moci ze dne 22. 01. 2013 

 vyhrazení pravomoci starosty obce o rozhodnutí o právním jednání – odvolání plné moci 

ze dne 22. 01. 2013 

 schválení odvolání plné moci ze dne 22. 01. 2013 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje odvolání plné moci ze dne 22. 01. 2013. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje vyhrazení pravomoci starosty obce o rozhodnutí o právním jednání – 

odvolání plné moci ze dne 22. 01. 2013 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předloženého a projednaného odvolání plné moci ze 

dne 22. 01. 2013. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 12: Informace z obce 

 

 Pošta Malešovice 

 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí otevření Pošty Partner Malešovice s datem 1. 3. 2016. 

  

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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 Veřejné zakázky  - Směrnice obce Malešovice č. 1/2014 
Zakázka na pořízení projektové dokumentace – Chodník a veřejné osvětlení u hlavní 

silnice v Malešovicích včetně přechodů 

- délka chodníku cca 600m 

- délka prodloužení VO  cca 300m a výpočet stávajícího VO v délce cca 300m 

- jeden přechod přes silnici směrem na Odrovice 

- jeden přechod u pohostinství 

 

Postup při zadávání zakázek v hodnotě od 50.001,- do 200.000,- Kč bez DPH v případě 

veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce  

 

U veřejných zakázek, u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty zakázky částku 200.000,-

Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce, rozhoduje o 

dodavateli přímo odpovědná osoba na základě písemné smlouvy nebo objednávky, a to bez 

vyhlášení výběrového řízení. 

 

Při zadávání veřejné zakázky se vychází z informací o trhu, místních znalostí, poznatků a dalších 

zkušeností. 

 

Písemnou smlouvu nebo objednávku podepisuje odpovědná osoba zadavatele. 

 

U zakázek, jejichž hodnota přesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH, seznámí s výběrem dodavatele 

odpovědná osoba na nejbližším zasedání zastupitelstvo obce. 

 

 

Doručené nabídky:  

Urbania, s.r.o. – cena 357 071 Kč 

Ing. Harašta – cena  176 660 Kč 

 

Objednávka byla zaslána firmě Ing. Jan Harašta, CSc. 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky na pořízení projektové dokumentace – Chodník a veřejné 

osvětlení u hlavní silnice v Malešovicích včetně přechodů 

- délka chodníku cca 600 m 

- délka prodloužení VO  cca 300 m a výpočet stávajícího VO v délce cca 300 m 

- jeden přechod přes silnici směrem na Odrovice 

- jeden přechod u pohostinství 

 firmě Ing. Jan Harašta, CSc. 

  

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 19 bylo schváleno 

*      *       * 
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 Připravované dotační žádosti:  

 

 

a) IROP (Integrovaný regionální operační program) 

Aktivita:  „Bezpečnost dopravy“ 

Výše podpory        90%  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:    2 000 000 Kč  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:   30 000 000 Kč 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí    29. 4. 2016, 14:00 

Datum ukončení realizace projektu – nejpozději:   31. 12. 2018 

 

Hlavní aktivity pro „Bezpečnost dopravy“: 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a 

místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 

 je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy 

(např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících 

a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí 

(např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci 

nebo výstavbě komunikace pro pěší. 

b) Informační značení v obci Malešovice 
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c) Zahrada MŠ Malešovice 

 

 

 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje připravované dotační žádosti.  

  

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 20 bylo schváleno 

*      *       * 

 

 

 

 

 

 Připravované výběrová řízení:  

 

- SO 05 Místní komunikace 

- Oprava střechy OÚ Malešovice 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje připravovaná výběrová řízení:  

- SO 05 Místní komunikace 

- Oprava střechy OÚ Malešovice 

 

  

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

*      *       * 
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 Příprava intenzifikace ČOV 

  

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí  připravovanou intenzifikaci ČOV Malešovice. 

 

  

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 

Bod č. 13: Z došlé pošty 

 

 

 Žádost o dar  na činnost Střediska volného času Pohořelice IČ: 60575537 

Předsedající předložil doručenou žádost a požádal o rozpravu. 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

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

IČ: 60575537 

Dar bude zaslán na účet č.: 1382198319/0800 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 Žádost o odprodej parcely č. 8/2 v k.ú. Malešovice o výměře 35 m
2 

.  

Předsedající předložil doručenou žádost o odkup parcely č.8/2 v k.ú. Malešovice o výměře 35 

m
2
.  Žadatel: Petr Krkoška. 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
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Návrh usnesení: 

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.  

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 24 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 Žádost o dar ve výši 2000 Kč na pořádání Jezdeckých hobby závodů v Loděnicích, konaných 

dne 30. 4. 2016. Žadatel Ladislav Becha, Loděnice 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

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

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

 

           Připomínky, náměty na doplnění:  
 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 25 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

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

gulášofest. Žadatel PEPITO Team (pan Záhorszký) 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 1000 Kč na účast ve vaření kotlíkových gulášů. Datum 

konání 7. 5. 2016 – Lužánecký gulášofest. Žadatel PEPITO Team (pan Záhorszký). 
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Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 26 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 Žádost o změnu ÚP obce Malešovice, žadatel Karel Procházka. 

Předsedající předložil doručenou žádost o změnu ÚP obce Malešovice, žadatel Karel 

Procházka 

 

 

 

            Připomínky, náměty na doplnění:  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny č.1 ÚP obce Malešovice a pověřuje starostu obce 

Malešovice dalším jednáním. 

  

            

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 27 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 Žádost o zveřejnění aktuálního letáku PČR OO Pohořelice na webových stránkách obce – 

zveřejněno na www obce Malešovice 

 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků  - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových – zveřejněno na www obce Malešovice od 14. 3. 2016 do 31. 12. 2023 

 

 

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

 

 

 

                                               *      *       * 
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Bod č. 15: Závěr  

 

 

 

 

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v 18.30  hodin ukončil. 

 

 

 

*      *       * 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………18. 3. 2016…………….. 

 

 

Zapisovatel:            

 ……………………………..dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

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

                                 Mgr. Michal Hubáček 

 

 

 

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

           Vladimír Becha 

 

 

 

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

         Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


