Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice
konaného dne 16. května 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
10 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 Jindřišku Doupovcovou a Karla Jenerála,
zapisovatelkou Ivu Jenerálovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a předsedající dal
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice určuje ověřovateli zápisu Jindřišku Doupovcovou a
Karla Jenerála a zapisovatelkou Ivu Jenerálovou.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/05/2014 bylo schváleno.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu byly vzneseny návrhy
na doplnění. Předsedající dal hlasovat o novém návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 25. dubna 2014
2. Došlá pošta
3. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2014 ze dne 16. 5. 2014
4. Pronájem kiosku v letní sezóně 2014
5. Stížnost paní Kleinové
6. Různé
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti
Usnesení č. 2/05/2014 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 25. dubna 2014
Byl přečten zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva konaného dne 25. 4. 2014. Vše bylo
zapsáno v pořádku.
2. Došlá pošta
Svoz nebezpečného odpadu dne 17. 5. 2014 - vyvěšeno a zveřejněno na obecním webu
Klub Radost Prostějov - žádost o příspěvek - nebude se posílat
Respono, a.s. - oznámení o rozšíření otevírací doby Sběrného dvora Ivanovice na Hané
od 12. 5. 2014 v pondělí od 1300 do 1800 hodin
Respono, a.s. - valná hromada - 22. 5. 2014 - Sokolský dům Vyškov
Hasičský záchranný sbor Jmk - 28. 5. 2014 - kontrola dodržování krizového zákona a
předpisů
MěÚ Ivanovice na Hané - zápis z jednání s firmou Kordis o optimalizaci linek
Česká spořitelna - informace o jarní emisi státních dluhopisů MF ČR
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Zdravotní ústav Ostrava - zaslání zprávy jako podklad pro vypracování kategorizace
prací, která se bude posílat na schválení na OHS Vyškov
Pan Marek Mazal - žádost o pronájem kiosku
Paní Miroslava Kleinová, Moravské Málkovice - stížnost - projednáno v bodě 5
3. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2014 ze dne 16. května 2014
Byl vznesen návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3/2014 ze dne 16. května 2014
(příloha č. 2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2014
ze dne 16. května 2014 (příloha č. 2).
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/05/2014 bylo schváleno.
4. Pronájem kiosku v letní sezóně 2014
Došly tři žádosti o pronájem kiosku na letní sezónu 2014. Po dotazech žadatelů bude všem
nabídnuta prohlídka areálu s konzultací a následně rozhodnuto na mimořádném zasedání
Obecního zastupitelstva.
5. Stížnost paní Miroslavy Kleinové, Moravské Málkovice 59
V došlé poště byla evidována stížnost paní Miroslavy Kleinové, bytem Moravské Málkovice 59,
týkající se života koček v naší obci (příloha č. 3). Stížnost byla projednána. Kopie stížnosti bude
předána k projednání Mysliveckému spolku Moravské Prusy - Moravské Málkovice. Po jejich
odpovědi bude písemně odpovězeno autorce stížnosti.
6. Různé
Pronájem rybníka Dívčí plachta
- p. J. Doupovec a A. Hanáček - žádost o pronájem rybníku Dívčí plachta - bylo požádáno o
vyjádření ing. Zajíčka z Agentury ochrany krajiny a přírody ČR - čekáme na odpověď
Vyhlášky
- připravit Veřejnou vyhlášku na zákaz podomního a pochůzkového prodeje zboží a služeb
v obci a pronájmu veřejného prostranství prodejcům
Rozptylová loučka
- na základě ústní žádosti občanů o možnosti zbudování rozptylové loučky v Orlovicích
na hřbitově, bude projednáno s OÚ Orlovice
Provedené práce v obci
- opravy na koupališti
- oprava plotu na víceúčelovém hřišti
Úkoly
- zhotovit zábradlí u p. Machálka směr Řím - probíhá
- zakoupit betonové odpadkové koše
- vyčištění potoka
Akce
- středa 30. 4. 2014 - Pálení čarodějnic - hojná účast, velmi kladné hodnocení akce
- pátek 23. 5. a sobota 24. 5. 2014 - volby do Parlamentu EU
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na 19. 6. 2014 (čtvrtek).
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 2015 hodin.
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Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2. Rozpočtové opatření č. 3/2014 ze dne 16. 5. 2014
3. Stížnost paní Miroslavy Kleinové
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 5. 2014
Zapisovatel:

Mgr. Iva Jenerálová

Ověřovatelé: Jindřiška Doupovcová
Mgr. Karel Jenerál
Starosta:

František Přikryl
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