Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice
konaného dne 17. ledna 2014 od 1800 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice (dále též jako „zasedání“) bylo zahájeno
v 1805 hodin starostou obce Františkem Přikrylem (dále jako „předsedající“).
Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je
11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ladislava Grmelu a Miloše Zbořila, zapisovatelkou
Ivu Jenerálovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice určuje ověřovateli zápisu Ladislava Grmelu a Miloše
Zbořila a zapisovatelkou Ivu Jenerálovou.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/1/2014 bylo schváleno.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 13. prosince 2013
2. Došlá pošta
3. Různé
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti
Usnesení č. 2/1/2014 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 13. prosince 2013
Byl přečten zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva konaného dne 13. 12. 2013. Vše bylo
zapsáno v pořádku.
2. Došlá pošta
klub Radost Prostějov - doložení využití příspěvku
MěÚ Ivanovice na Hané - pí Nerudová Libuše - kolaudační rozhodnutí o přístavbě
verandy do dvora v domu Moravské Málkovice č.p. 61
Český svaz včelařů Ivanovice na Hané - žádost o příspěvek z rozpočtu obce, vzato na
vědomí, projednáno bude na příštím jednání zastupitelstva
Český svaz ochránců přírody - dodány informační letáky ze záchranné stanice Němčice
na Hané
Spolek Lungta Praha - žádost o připojení obce ke kampani „Vlajka pro Tibet“, zamítnuto
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3. Různé
Zhodnocení uskutečněných akcí
- Beseda se seniory - velmi kladně hodnocena
- Silvestrovský ohňostroj - poděkování patří málkovským hasičům a ostatním, kteří se
podíleli na přípravách a bezchybném průběhu
- Sportovní ples - pěkná účast
Zateplení stropu budovy OÚ
- přišla nabídka firmy na zateplení stropu budovy OÚ Moravské Málkovice, budou osloveny
i další firmy
Akce
- pátek 21. 2. 2014 v 1900 hodin - představení divadelního spolku Krásensko v DD
- neděle 23. 2. 2014 v 1400 hodin - dětský karneval
- sobota 22. 3. 2014 - zájezd do termálních lázní Györ (uskuteční se, pokud bude zájem)

Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na 14. 2. 2014.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 1945 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 11. 2014
Zapisovatel:

Mgr. Iva Jenerálová

Ověřovatelé: Ladislav Grmela
Miloš Zbořil
Starosta:

František Přikryl
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