Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice
konaného dne 5. září 2014 od 1800 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice (dále též jako „zasedání“) bylo zahájeno
v 1810 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 Karla Jenerála a Petra Ďuriníka, zapisovatelkou Ivu
Jenerálovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice určuje ověřovateli zápisu Karla Jenerála a Petra
Ďuriníka a zapisovatelkou Ivu Jenerálovou.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/09/2014 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 1. srpna 2014
2. Došlá pošta
3. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2014 ze dne 29. 8. 2014
4. Schválení příspěvku občanskému sdružení Jiu-Jitsu KPS
5. Různé
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti
Usnesení č. 2/09/2014 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 1. srpna 2014
Byl přečten zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva konaného dne 1. 8. 2014. Vše bylo
zapsáno v pořádku.
2. Došlá pošta
p. Doležel Josef - žádost o možnost pokácení stromů v okolí stezky v Rozlámaninách obec nemůže dát souhlas ke kácení stromů, pokud není vlastníkem pozemku (bude
vznesen dotaz ohledně kácení vlastníkovi, tzn. Lesy ČR)
JmKú Brno, odbor ŽP - oznámení o zahájení řízení k žádosti o rozšíření výjimky ze
základních podmínek ochrany sýčka obecného
Občanské sdružení Jiu-Jitsu KPS - žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce Moravské Málkovice - více bod 4
JmKú Brno, odbor dopravy - oznámení o provedené organizační změně
Mgr. Evžen Vopelka - přítomen osobně a písemná žádost o odkup pozemků: ostatní
plocha p. č. 1057 a p. č. 1058 a zastavěné plochy p. č. 39/3 - bude projednáno a
rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva
MěÚ Ivanovice na Hané - do komunálních voleb jsou zaregistrovány 4 strany (ČSSD,
KDU-ČSL, KSČM, Nezávislí)
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Eling Brno CZ s.r.o. - žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení
MěÚ Vyškov - seznam registrovaných přihlášek pro volby do Senátu Parlamentu ČR
SDH Chvalkovice na Hané - oznámení o taktickém cvičení JSDHO okrsku Švábenice
dne 19. 9. 2014 v 1700 hodin
3. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2014 ze dne 29. 8. 2014
Byl vznesen návrh na schválení rozpočtového opatření č. 5/2014 ze dne 29. 8. 2014
(příloha č. 2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014 ze dne 29. 8.
2014.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/09/2014 bylo schváleno.
4. Žádost občanského sdružení Jiu-Jitsu KPS
Byla doručena žádost občanského sdružení Jiu-Jitsu KPS o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Moravské Málkovice ve výši 10.000,- Kč na pokrytí části nákladů spojených
při nákupu žíněnek (celková částka činí 35.000,- Kč). Po projednání a zhodnocení činnosti
občanského sdružení bylo navrhnuto částku 10.000,- Kč poskytnout s podmínkou, že občanské
sdružení Jiu-Jitsu KPS bude vyvíjet svoji činnost v Moravských Málkovicích ještě minimálně 3
roky, tzn. do 31. 12. 2017. V opačném případě musí vrátit 50% finanční částky, tzn. 5.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo příspěvek 10.000,- Kč občanskému sdružení
Jiu-Jitsu KPS na nákup žíněnek za podmínek stanovených výše.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/09/2014 bylo schváleno.
5. Různé
Pronájem rybníka Dívčí plachta
- bude zveřejněn na místech obvyklých záměr obce Moravské Málkovice o pronájmu
rybníka Dívčí plachta a příští zastupitelstvo rozhodnuto o pronájmu
Úprava skladu
- bude provedena úprava prostoru pro uskladňování brambor v areálu školní jídelny
Akce
- HODOVÁ ZÁBAVA - sobota 27. září 2014 v sále Dělnického domu, hraje Kozlovňanka
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na 3. 10. 2014 (pátek).
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 1945 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 9. 2014
Zapisovatel:

Mgr. Iva Jenerálová

Ověřovatelé: Mgr. Karel Jenerál
Petr Ďuriník
Starosta:

František Přikryl
Obec Moravské Málkovice
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