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Obec Malešovice 

Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

 

Zápis 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 25. 09. 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 14. 09. 2015 do 25. 09. 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 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 zápisu a plnění usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 6. 2015  

4) Rozpočtové opatření  

5) Schválení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015  

6) Smlouva č.: 1030024966/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene   

7) Záměr České pošty, s.p. – budoucnost pobočkové sítě v ČR 

8) Veřejné zakázky - informace  
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9) Žádost o příspěvek na opravu čerpadla domovní splaškové kanalizace – Kupský Josef 

10) Žádost o dokrytí mzdových prostředků ped. pracovníků – ZŠ a MŠ Vlasatice 

11) Žádost o finanční výpomoc na opravu mostu  - žadatel městys Medlov 

12) Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Malešovice 

13) Žádost o finanční příspěvek na soutěž ve vaření guláše 

14) Zpráva o činnosti OÚ  

15) Informace z došlé pošty 

16) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

17) Závěr 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

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 ze  zasedání zastupitelstva obce konaného dne  

                26. 6. 2015 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z 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 26. 6. 2015: 

 

 

 K usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č.1030022287/002. Jednorázová náhrada za zřízení požadovaného věcného břemene 

bude požadována ve výši 10 000,-Kč.  

Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č.1030022287/002. 

 

 Smlouva byla podepsána a odeslána 
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 K usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene 1030021985/002. Jednorázová náhrada za zřízení požadovaného věcného břemene 

bude požadována ve výši 1000,-Kč.  

Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030021985/002. 

 

Smlouva byla podepsána a odeslána 

 
 K usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene č.47219/2015. 

Jednorázové náhrady za zřízení požadovaného věcného břemene bude požadována ve výši 

1000,-Kč.  

Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. č.47219/2015. 

 

Smlouva byla podepsána a odeslána 

 

 K usnesení č. 9 

      Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely:  

 

Parcela č. Výměra Cena za m
2
 Cena celkem 

174/6 35m
2
 100 Kč 3500 Kč 

174/7 35 m
2
 100 Kč 3500 Kč 

174/12 3 m
2
 100 Kč 300 Kč 

174/13 3 m
2
 100 Kč 300 Kč 

Celkem:  76 m
2
  7600  

      Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předložené kupní smlouvy. 

      Realizováno 

 
 

 K usnesení č. 11 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu čerpadla pro žadatele:  Syblík Jiří a Kateřina 

Malešovice č. 49 ve výši 50% nákladů na opravu čerpadla, tedy 50% z uhrazené částky 2385 Kč 

činí   1192,50 Kč. Schválená částka ve výši 1192,50 Kč bude zaslána dle požadavku žadatele na 

jeho bankovní účet. 

 

       Realizováno 

 
 
 K usnesení č. 12 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu čerpadla pro žadatele:  Drobcová Martina 

Malešovice č. 208 ve výši 50%  nákladů na opravu čerpadla, tedy 50% z uhrazené částky 

2069Kč činí   1034,50 Kč. Schválená částka ve výši 1034,50 bude zaslána dle požadavku 

žadatele na jeho bankovní účet. 

 

       Realizováno 
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 K usnesení č. 13 

Předsedající přítomné seznámil se škodní událostí ze dne 4. 6. 2015, kdy zaměstnanec obce pan 

Pavel Vostrejš při sečení trávy díky odskočenému kamínku rozbil okno u osobního automobilu  

poškozeného Martina Udržala, Malešovice. Celá skutečnost byla neprodleně oznámena na 

pojišťovnu Generali a výsledkem je zamítnutí škodní události. Zamítnutí uznání škodní události 

jsem rozporoval a očekávám vyjádření likvidátorky paní Vonáškové. Ze strany obce však 

prokazatelně vznikla škoda na majetku a je přinejmenším neetické celou záležitost neřešit. 

Žádám o rozpravu ke způsobu vyřešení škodní události ze strany obce pro případ, že škodní 

událost bude opakovaně ze strany pojišťovny zamítnuta. 

Zastupitelstvo schvaluje dořešení na příštím zasedání. 

        

       Vyřešeno – uhrazeno pojišťovnou 

 
 K usnesení č. 15 

      Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely:  

 

Parcela č. Výměra Cena za m
2
 Cena celkem 

174/4 35m
2
 100 Kč 3500 Kč 

174/5 35 m
2
 100 Kč 3500 Kč 

174/10 3 m
2
 100 Kč 300 Kč 

174/11 3 m
2
 100 Kč 300 Kč 

Celkem:  76 m
2
  7600 Kč 

  

     Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předložené kupní smlouvy. 

    Realizováno 

 
 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

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

obce ze dne 26. 06. 2015. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

* * * 
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Bod č. 4: Rozpočtová opatření 

 

a) Rozpočtové opatření č.7/2015 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.7/2015 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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b) Rozpočtové opatření č.8/2015 

 

 
 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.8/2015 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

Bod č. 5: Schválení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015  

 

Předsedající informoval o nastalých změnách v legislativě a požádal o návrhy členů do  

inventarizační komise.  

Návrhy:  

 

Předseda: Becha V. 

Členové:   

    Ševčík 

    Hubáček   

    Patočka 

 

Diskuse: 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení: 

Předseda: Becha V. 

Členové:  Ševčík  

    Hubáček 

    Patočka    

     

Inventarizace majetku bude provedena do 31.12.2015, předseda ve spolupráci se starostou a účetní 

obce svolá pracovní schůzku a zahájí inventarizaci majetku. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

*      *       * 

 

 

Bod č. 6: Smlouva č.: 1030024966/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene   

 

 

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

břemene č. 1030024966/01. Předsedající vyzval k rozpravě o výši jednorázové náhrady za zřízení 

požadovaného věcného břemene. 

 

 Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

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.  

Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030024966/01. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 
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Bod č. 7: Záměr České pošty, s.p. – budoucnost pobočkové sítě v ČR 

 

Předsedající přítomné seznámil s doručeným návrhem - Záměr České pošty, s.p. – budoucnost 

pobočkové sítě v ČR 

 

 
Informace o poště 664 65 Malešovice  

Nízká poptávka po službách  

Deficitní v minulých letech  

Průměrné denní počty vybraných podaných zapsaných zásilek a peněžních a bankovních služeb za 

období 01. 01. – 31. 07. 2015  

Listovní: 12  

Balíkové: 1  

Poštovní poukázky: 16  

Důchody: 1  

Poštovní spořitelna – Maxkarta/platební karta: 3  

Rozsah hodin pro veřejnost  

PO, ÚT, ČT, PÁ 08:00 – 09:00, 14:00 – 16:00, ST 08:00 – 09:00, 14:00 – 17:00  

Vlastník objektu  

Obec Malešovice.  

 

 
Pošta  

Slouží k poskytování a zajišťování všech základních služeb obsažených v poštovní licenci za účelem 

zajištění jejich dostupnosti.  

 

Pošta Partner  

Pošta, kterou provozuje třetí osoba.  

Pošta Partner splňuje podmínky „Vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých 

základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování“.  

Pošta Partner je plnohodnotnou náhradou pošty.  

Navrhovaná změna je v souladu s programovým prohlášením vlády.  

Vláda ČR dne 22. 04. 2015 vzala na vědomí „Informaci pro vládu České republiky o projektu České 

pošty, s.p. s názvem Pošta Partner“.  

 

 

Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

 



Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 9 (celkem 24) 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr České pošty, s.p. – budoucnost pobočkové sítě v ČR 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje provozování služby Pošta partner v režii obce Malešovice a pověřuje 

starostu obce dalším jednáním- bude řešeno na prosincovém zastupitelstvu. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

                                               *      *       * 

 

 

Bod č. 8: Veřejné zakázky – informace 

 

 

Veřejná zakázka: Veřejné osvětlení a místní rozhlas 

 

Předsedající dle směrnice č.1/2014 schválené na 1. zasedání zastupitelstva obce Malešovice dne 07. 

11. 2014, usnesením č. 19, přítomné seznámil s postupem zadání zakázek  malého rozsahu:  

 

 

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). 

 

 Veřejné osvětlení a místní rozhlas dle bodu č. 5 Směrnice č. 1/2013 (Postup při zadávání 

zakázek v hodnotě od 50.001,- do 200.000,- Kč bez DPH. Vybraný dodavatel: 

Elektromontáže Miloš Dvořák, cena díla: 127 103,- Kč bez DPH (153 795,-Kč s DPH) 

 

Návrhy a připomínky: 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje realizace zakázky malého rozsahu - Veřejné 

osvětlení a místní rozhlas - Vybraný dodavatel: Elektromontáže Miloš Dvořák, cena díla: 127 103,- 

Kč bez DPH (153 795,-Kč s DPH). 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

   

*      *       * 

 

 

 

Veřejná zakázka: Novostavba chodníku Malešovice 

 

U veřejných zakázek, u kterých přesáhne výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky částku  

200.000,-Kč bez DPH a nepřesáhne částku  500.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na 

dodávky, služby a stavební práce, vyzve odpovědná osoba nejméně tři dodavatele k předložení 

nabídky.  

1. Odpovědná osoba zajistí ke schválení veřejné zakázky (mimo krytí finančními prostředky) také 

povolení příslušných orgánů, nutných k realizaci akce.  

Realizováno - předloženo 
 

2. Odpovědná osoba zpracuje výzvu k podání nabídek v rámci průzkumu trhu, a to minimálně 

v rozsahu: 

   identifikace zadavatele  

   vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu  

   místo a doba plnění veřejné zakázky 

   kritéria hodnocení nabídek 

   platební podmínky 

   způsob, místo a lhůta pro podávání nabídek, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 

dnů 

   další požadavky a podmínky  

   požadavky na prokázání kvalifikace 

 

   Realizováno – předloženo 

 

3. Odpovědná osoba může zveřejnit výzvu k podání nabídek na úřední desce, a to po dobu 

minimálně 10 dnů před termínem ukončení podávání nabídek. 
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 Realizováno – zveřejněno na úřední desce OÚ Malešovice 

 

4. Vyhodnocování nabídek: 
Zadání veřejné zakázky výběrem dodavatele, který předložil nejvhodnější nabídku, provádí 

hodnotící komise, kterou tvoří nejméně tři členové zastupitelstva zadavatele. 

 

         Realizováno – předloženo 

 

5. Před zahájením jednání komise: 

        musí odpovědná osoba, která řídí jednání a předkládá písemný seznam doručených 

nabídek, informovat ostatní členy o jejich právech a povinnostech 

        členové hodnotící komise učiní prohlášení o nepodjatosti  - toto prohlášení bude součástí 

zápisu jednání hodnotící komise  

Realizováno – předloženo  
 

6. Zástupci uchazečů mají právo být přítomni při otvírání obálek, přičemž se podepisují na 

presenční listinu, která je součástí zápisu. 

 

 Nikdo z uchazečů nebyl přítomen. 

7. Z jednání se vyhotovuje zápis, který obsahuje informace o otvírání obálek, posouzení a 

vyhodnocení nabídek. Zápis podepisují všichni členové hodnotící komise. 

8. Pokud některá z nabídek uchazečů nesplňuje podmínky uvedené ve výzvě k podání nabídek, 

musí být taková nabídka nejpozději při posuzování a hodnocení nabídek z veřejné zakázky 

vyloučena a není již dále hodnocena.  

 

 Realizováno – předloženo. 

9. Odpovědná osoba předloží výsledek hodnocení nabídek zastupitelstvu obce, které o veřejné 

zakázce s konečnou platností rozhodne. Po rozhodnutí zadavatele odpovědná osoba zajistí, aby 

bylo uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu či nikoliv. 

 

Je na programu jednání – předloženo. 

10. Odpovědná osoba předloží ke schválení zastupitelstvu obce návrh smlouvy o dílo případně jiný 

právní dokument. Schválenou smlouvu podepisuje statutární zástupce obce.  

 

Je na programu jednání – návrh smlouvy je předložen zastupitelům na dnešním jednání. 

 

 

 

 

Návrhy a připomínky: 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje výsledek hodnocení nabídek na akci Novostavba 

chodníku Malešovice.  

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

*      *       * 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

                                               *      *       * 

 

 

 

Bod č. 9: Žádost o příspěvek na opravu čerpadla domovní splaškové kanalizace – Kupský Josef 

 

 

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

Žadatel: Kupský Josef, Malešovice 131 

 

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 opravu čerpadla a technologií: 50% ceny 

opravy, max. 2500,- Kč 
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Žadatel Adresa 

Kupský Josef Malešovice 131, 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. 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek na 

opravu či pořízení nesmí mít 

žádné pohledávky vůči obci 

Malešovice. 

Žadatel nemá k 25. 9. 2015 žádné pohledávky 

vůči obci Malešovice. 

 

Žádající občan musí mít trvalé 

bydliště v obci Malešovice, 

nesmí být evidován na 

ohlašovně. 

Žadatel má k 25. 9. 2015 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 131. 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:  7  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 10: Žádost o dokrytí mzdových prostředků ped. pracovníků – ZŠ a MŠ Vlasatice 

 

Předsedající předložil doručenou žádost o dokrytí mzdových prostředků ped. pracovníků – ZŠ a MŠ 

Vlasatice a požádal o rozpravu. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

Pavlík:  

Obec Malešovice již jedenkrát ZŠ a MŠ Vlasatice poskytla finanční příspěvek na vybudování 

bezbariérového vstupu. V případě této žádosti navrhuji nevyhovět. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dokrytí mzdových prostředků ped. pracovníků – ZŠ a MŠ 

Vlasatice v požadované výši 10 000 Kč 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   0 

proti: 7 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 13 nebylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

Bod č. 11: Žádost o finanční výpomoc na opravu mostu  - žadatel městys Medlov 

 

 

Předsedající předložil doručenou žádost o finanční výpomoc na opravu mostu  - žadatel městys 

Medlov. Za opravu mostu bylo uhrazeno celkem 84 635,- Kč – viz níže. 



Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 15 (celkem 24) 

 
 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Pavlík:  

Navrhuji vyhovět žádosti o příspěvek na opravu mostu ve výši  20 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu mostu  - žadatel městys Medlov - ve výši 20 000,-Kč. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

Bod č. 12: Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Malešovice 

 

Předsedající předložil rozhodnutí  - povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Malešovice             

s platností do 31. 12. 2020. 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí  povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Malešovice s platností 

do 31. 12. 2020. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

Bod č. 13: Žádost o finanční příspěvek na soutěž ve vaření guláše 

 

 

Předsedající předložil doručenou žádost o finanční příspěvek na soutěž ve vaření guláše. Žadatel: 

Štefan Záhorszký, Malešovice. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

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

Záhorszký, Malešovice. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 14: Zpráva o činnosti OÚ  
 

 Přidělení dotace na akci výstavba dětského hřiště s názvem „Malešováci dětem“ Realizace 

hřiště byla dokončena a hřiště je předáno veřejnosti. 

 Byly zajištěny další finanční prostředky na tzv. veřejně prospěšné práce. Prostředky jsou 

zajištěny do konce února 2016. 

 Připravuje se akce výstavba chodníku (ulice směrem na Medlov) – zahájení ještě v tomto 

kalendářním roce. 

 Připravuje se vydání stavebního povolení na akci Novostavba víceúčelového hřiště 

Malešovice. 

 SPOZ připravuje vítání občánků a setkání s jubilanty – 10. 10. 2015. 

 Zóna 30 - střed staré zástavby, příprava realizace 

 Označení hrobů - realizace 

 Přechod pro chodce – příprava realizace 

 Porušování Obecně závazné vyhlášky č. 01/2010 – byla podána stížnost na přestupkovou 

komisi z důvodu porušování pravidel pro pohyb psů. 

 Zastupitelstvo obce Malešovice na svém zasedání dne 7.11.2014 usnesením č. 14 schválilo 

odnětí odměny členu zastupitelstva,  který se dle ustanovení čl.3 Jednacího řádu zastupitelstva 

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

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

neomluvil do dalšího zasedání zastupitelstva. V souvislosti s výše uvedeným konstatuji, že 

odnětí odměny se týká pana Mgr. Hubáčka a pana P. Dubského, kteří se bez omluvy 

neúčastnili jednání ZO. 

 Silvestr 2015 – bude realizováno 

 Zaměstnanec obce p. Volek byl proškolen na obsluhu ČOV. 

 V srpnu proběhl audit obce za rok 2014 – bez připomínek. 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí  zpráva o činnosti OÚ.  

 

Výsledek hlasování:    

pro: 7   

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 15: Informace z došlé pošty 

 

 

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

Žadatel: Hillová Andrea, Malešovice 166 

 

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: max.výše příspěvku 

6000,- Kč 

 

 

 

 

Žadatel Adresa 

Hillová Andrea Malešovice 166, 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. 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek na 

opravu či pořízení nesmí mít 

žádné pohledávky vůči obci 

Malešovice. 

Žadatel nemá k 25. 9. 2015 žádné pohledávky 

vůči obci Malešovice. 

 

Žádající občan musí mít trvalé 

bydliště v obci Malešovice, 

nesmí být evidován na 

ohlašovně. 

Žadatel má k 25. 9. 2015 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 131. 
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:  7  

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 Žádost o prominutí poplatku za stočné – Buchtela František, Malešovice 108. 

Předsedající předložil doručenou žádost o prominutí poplatku za stočné, žadatel : Buchtela 

František, Malešovice 108. 

 

Jmenovaný uvádí, že se od 1.srpna 2014 nezdržuje na uvedené adrese a z tohoto důvodu žádá 

o prominutí platby.  

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Pavlík:   

- Žadatel se v žádosti odvolává na zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů – není uveden důvod odvolání se 

na citovaný zákon 

- Žadatel nedoložil žádný doklad o tom, že má pobyt v jiném místě, než je jeho adresa 

trvalého pobytu 

- Jelikož jsou na uvedené adrese hlášeni k TP dvě osoby stejného jména, není z žádosti 

zřejmé, která osoba o prominutí platby žádá 

- Doporučuji žadatele vyzvat k doplnění předložené žádosti a dnes na jednání neschválit 

požadavek o prominutí platby 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prominutí poplatku za stočné, žadatel: Buchtela František, Malešovice 

108. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  0 

proti: 7 

zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 19 nebylo schváleno. 
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*      *       * 

 

 

 Štěpán Pavel 

 

Předsedající předložil doručenou písemnost od: Štěpán Pavel, Kučerov 64, 628 01. 

Předsedající dále informoval o jednání se zástupci Stavebního úřadu – paní Ing. Dvořákovou, 

s níž byl řešen odesílatelem anoncovaný požadavek na úhradu škody způsobené odesílateli 

díky vzniku nového ÚP obce Malešovice. Ze strany Stavebního úřadu nebyla poskytnuta 

jednoznačná odpověď na možnost vymáhání úhrady údajně způsobené škody. V současné 

době se celou záležitostí zabývá ministerstvo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí  doručenou písemnost od: Štěpán Pavel, Kučerov 64, 628 01 a 

schvaluje odložení projednání celé záležitosti po rozhodnutí ministerstva. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 Plná moc 

 

Předsedající předložil vyhotovenou plnou moc viz níže a zdůvodnil její význam. 
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí  předloženou Plnou moc která opravňuje JUDr. Ing. Martina 

Floru aby nás v níže uvedených věcech zastupoval, vykonával veškeré úkony, přijímal 

doručované písemnosti,  podával návrhy,  žádosti a bral je zpět, uzavíral smíry a narovnání,  

podával řádné a mimořádné opravné prostředky, námitky nebo rozklad a bral je zpět, 

vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle 

právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc udělujeme i v rozsahu práv a 

povinností zejména podle občanského soudního řádu, soudního řádu správního, správního 

řádu, trestního řádu i dalších zde výslovně neuvedených právních norem a jako zvláštní plnou 

moc k  zastupování v řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 29 A 111/2015, 

jakož i v řízeních o případných kasačních stížnostech podaných proti rozhodnutí vydanému 

Krajským soudem v Brně ve shora označené věci  

 

 

 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 Ševčík Zdeněk  – žádost o souhlas se stavbou 

 

Předsedající předložil doručenou žádost a projektovou dokumentaci a vyzval přítomného 

žadatele pana Ševčíka o objasnění svého stavebního záměru. 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje  předloženou žádost se stavbou:  Hala pro zemědělskou techniku a 

pověřuje starostu obce podpisem souhlasu s realizací stavby.  
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Výsledek hlasování:    

pro:   7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 16: Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

 

Pavlík: 

- NADACE PARTNERSTVÍ  - budou připraveny 2 žádosti o dotace, jedna za obec, 

jedna za MŠ Malešovice. 

- Předsedové FV a KV předloží na prosincovém zasedání zprávy o svých činnostech. 

 

 

 

 

 

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v 19.30  hodin ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*      *       * 
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Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………25. 9. 2015…………….. 

 

 

Zapisovatel:            

 ……………………………..dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

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

                                 Mgr. Michal Hubáček 

 

 

 

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

           Vladimír Becha 

 

 

 

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

         Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


