Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice
konaného dne 13. listopadu 2015 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 Zdeňka Kudličku a Ladislava Grmelu,
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
Ladislava Grmelu, zapisovatelem Mgr. Karla Jenerála.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/11/2015 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 21. října 2015
2. Schválení rozpočtového opatření č. 8/2015 ze dne 13. 11. 2015
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
4. Schválení darovací smlouvy
5. Výběr a schválení dodavatele na zateplení stropů Dělnického domu
6. Kácení dřevin
7. Žádost o přidělení pracovníka z evidence ÚP
8. Poděkování pracovnici Místní knihovny
9. Různé
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti
Usnesení č. 2/11/2015 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 21. října 2015
Byl přečten zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva konaného dne 21. 10. 2015. Vše bylo
zapsáno v pořádku.
2. Schválení rozpočtového opatření č. 8/2015 ze dne 13. 11. 2015
Byl vznesen návrh na schválení rozpočtového opatření č. 8/2015 ze dne 13. 11. 2015
(příloha č. 2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo rozpočtové opatření č. 8/2015
ze dne 13. 11. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/11/2015 bylo schváleno.
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3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Byl vznesen návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parcel
č.: 1045/5, 749/44, 749/37 v katastrálním území Moravské Málkovice zapsané na LV 10001
pro katastrální území Moravské Málkovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění distribuční
soustavy - kabelového vedení NN, jehož vlastníkem a provozovatelem je E.ON Distribuce a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice. Průběh a rozsah břemene je vymezen
v geometrickém plánu č. 341-2734/2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na části
pozemků parcel č.: 1045/5, 749/44, 749/37 v katastrálním území Moravské Málkovice zapsané
na LV 10001 pro katastrální území Moravské Málkovice u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov. Věcné břemeno se zřizuje za účelem
umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN, jehož vlastníkem a provozovatelem je
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice. Průběh a rozsah
břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 341-2734/2015.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/11/2015 bylo schváleno.

4. Schválení darovací smlouvy
Byl vznesen návrh na schválení darovací smlouvy k přijetí spoluvlastnického podílu ve výši
ideální 8/44, parcela č. 30/4 v katastrálním území Moravské Málkovice o výměře 194 m2,
zapsané na LV č 140 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo darovací smlouvu k přijetí spoluvlastnického
podílu ve výši ideální 8/44, parcela č. 30/4 v katastrálním území Moravské Málkovice
o výměře 194 m2, zapsané na LV č 140 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/11/2015 bylo schváleno.

5. Výběr a schválení dodavatelů na zateplení stropů Dělnického domu
Byl vznesen návrh na schválení Komise pro výběr a schválení dodavatele na zateplení stropů
Dělnického domu ve složení Ing. Jiří Štěrba, Tomáš Kozák a Pavel Kužílek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo Komisi pro výběr a schválení dodavatele
na zateplení stropů Dělnického domu ve složení Ing. Jiří Štěrba, Tomáš Kozák a Pavel
Kužílek. Tato komise má pověření Zastupitelstva obce Moravské Málkovice a rozhodne
o konečném dodavateli na zateplení stropů Dělnického domu.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 3
Usnesení č. 6/11/2015 bylo schváleno.
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6. Kácení dřevin
Byl vznesen návrh na povolení kácení starých suchých stromů, stromů rostoucích nad chodníky
a silnicí, které jsou nebezpečné zejména pro chodce a projíždějící automobily a stromy a keře
při údržbě břehového porostu stojících na parcelách číslo č. 219/6, 19/2, 147/1, 1031/5 a 197/21.
Jedná se o smrk, břízy, olše a vrby v celkovém počtu 9 ks.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo Obci Moravské Málkovice povolení kácení
starých suchých stromů, stromů rostoucích nad chodníky a silnicí, které jsou nebezpečné
zejména pro chodce a projíždějící automobily a stromy a keře při údržbě břehového porostu
stojících na parcelách číslo č. 219/6, 19/2, 147/1, 1031/5 a 197/21. Jedná se o smrk, břízy, olše
a vrby v celkovém počtu 9 ks.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/11/2015 bylo schváleno.
7. Přidělení pracovníka z evidence ÚP
Byla zaslána žádost o přidělení pracovníka z evidence Úřadu práce Vyškov. Výběrové řízení
s uchazeči proběhne 23. 11. 2015.
8. Poděkování pracovnici Místní knihovny
Pracovnice Místní knihovny v Moravských Málkovicích Mgr. Iva Jenerálová obdržela od KKD
Vyškov na pravidelném setkání knihovníků Vyškovského regionu "Poděkování" za vynikající
práci s dětskými čtenáři, kulturní akce pořádané v knihovně Moravské Málkovice, dobrou práci
s knihovním fondem a výměnnými fondy.
9. Různé
 byla projednána žádost o povolení silvestrovské zábavy v sálu Dělnického domu
 Rozsvěcení stromečku - neděle 29. 11. 2015 v 1630 hodin
 Beseda se seniory - neděle 13. 12. 2015 v 1400 hodin s hudbou Kozlaňáci
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na 17. 12. 2015 v 1700 hodin.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 1945 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2. Rozpočtové opatření č. 8/2015 ze dne 13. 11. 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 18. listopadu 2015
Zapisovatel:

Mgr. Karel Jenerál

dne 18. 11. 2015

Ověřovatelé: Zdeněk Kudlička

dne 18. 11. 2015

Ladislav Grmela

dne 18. 11. 2015

František Přikryl

dne 18. 11. 2015

Starosta:
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