Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice
konaného dne 24. dubna 2015 od 1800 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice (dále též jako „zasedání“) bylo
zahájeno v 1800 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 Zdeňka Kudličku a Josefa Doležela, zapisovatelem
Mgr. Karla Jenerála. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Kudličku a Josefa
Doležela, zapisovatelem Mgr. Karla Jenerála.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/04/2015 bylo schváleno.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu byly vzneseny návrhy
na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu s dodatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 20. března 2015
2. Došlá pošta
3. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015 ze dne 24. 4. 2015
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2015
5. Koupaliště 2015
6. Různé
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti
Usnesení č. 2/04/2015 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 20. března 2015
Byl přečten zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva konaného dne 20. 3. 2015. Vše bylo
zapsáno v pořádku.
2. Došlá pošta
Ministerstvo obrany ČR - žádost o předložení informace o prováděných opravách
válečných hrobů a pietních míst
Ladislav a Věra Bernačtí - žádost o radu, jak změnit pozemek zeleň na stavební parcelu
Státní pozemkový úřad Vyškov - monitoring eroze zemědělské půdy
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3. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015 ze dne 24. 4. 2015
Byl vznesen návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2/2015 ze dne 24. 4. 2015
(příloha č. 2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015 ze dne 24. 4.
2015.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/04/2015 bylo schváleno.
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Moravské Málkovice č. 2/2015
Byl podán návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky obce Moravské Málkovice č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Moravské Málkovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Moravské
Málkovice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Moravské Málkovice.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/04/2015 bylo schváleno.
5. Koupaliště 2015
Termín otevření
- předpokládaný termín otevření koupaliště 15. června 2015
Provozní doba
- od 900 do 1900 hodin
Vstupné
Kategorie
Celodenní
1700 - 1900 hodin
do 6 let v doprovodu dospělého
zdarma
zdarma
od 6 do 18 let
20,- Kč
10,- Kč
nad 18 let
40,- Kč
20,- Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P - 50% sleva
Kamerový systém
- bude umístěna kamera s výstupem na webové stránky obce (Kudlička, Jenerál)
Kiosek 2015
- bude zveřejněna nabídka na pronájem kiosku v sezóně 2015 na webových stránkách obce,
na vývěsce a v tisku
6. Různé
Josef Doležel
- připomenutí osvobození obce - 28. 4. 2015 v 1800 hodin - plakát + web
- kontejner za mostkem u fotbalového hřiště - udělat „hrázku“ proti odnosu podloží
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František Přikryl
- opravuje se sociální zařízení na koupališti
- oprava a položení dlažby na nástupním ostrůvku u koupaliště
- koupaliště se připravuje na letní sezónu
- zakoupeny betonové odpadkové koše - začnou se umisťovat v obci
- probíhá oprava na víceúčelovém hřišti
- Dělnický dům - úprava vytápění
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na 22. 5. 2015.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 1930 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 ze dne 24. dubna 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 1. května 2015
Zapisovatel:

Mgr. Karel Jenerál

Ověřovatelé: Zdeněk Kudlička

Starosta:

dne 1. 5. 2015
dne 1. 5. 2015

Josef Doležel

dne 1. 5. 2015

František Přikryl

dne 1. 5. 2015
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