Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice
konaného dne 23. ledna 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 Pavla Kužílka a Františka Pospíšila, zapisovatelem
Mgr. Karla Jenerála. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice určuje ověřovateli zápisu Pavla Kužílka a Františka
Pospíšila, zapisovatelem Mgr. Karla Jenerála.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/01/2015 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 12. prosince 2014
2. Představení nové administrativní pracovnice
3. Došlá pošta
4. Schválení zástupce zřizovatele jako člena školské rady
5. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010
6. Různé
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti
Usnesení č. 2/01/2015 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 12. prosince 2014
Byl přečten zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva konaného dne 12. 12. 2014. Vše bylo
zapsáno v pořádku.
2. Představení nové administrativní pracovnice
Starosta představil novou administrativní pracovnici OÚ Moravské Málkovice Ing. Martinu
Manerovou, která uspěla ve výběrovém řízení.
3. Došlá pošta
pí. Josefa Štěrbová - žádost o zámkovou dlažbu k RD č. p. 212 o výměře 14m2
MěÚ Ivanovice na Hané - rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení
p. Janu Zlámalovi
p. Jaroslav Špargl - žádost o finanční příspěvek na opravu střechy kostela v Orlovicích.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
MS Moravské Prusy a Moravské Málkovice - žádost o pronájem sálu Dělnického domu
v termínu od 2. - 4. dubna 2015 za účelem pořádání výstavy trofejí
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4. Schválení člena školské rady
Pro další tříleté období školské rady při ZŠ Moravské Málkovice byla jako zástupce zřizovatele
navržena pí. Jindřiška Doupovcová. Žádný další kandidát navržen nebyl, Předsedající nechal
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo jako zástupce zřizovatele do školské rady
při ZŠ Moravské Málkovice pí. Jindřišku Doupovcovou.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 3/01/2015 bylo schváleno.
5. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010
Po přezkoumání platnosti obecně závazných vyhlášek bylo zastupitelstvu obce doporučeno
zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 ze dne 22. září 2010.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice zrušilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 ze dne
22. 9. 2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/01/2015 bylo schváleno.
6. Různé
ZOD Haná
- návrh předložené pachtovní smlouvy nesplňuje právní náležitosti, proto nebude dále
projednávána
Odkup pozemku
- žádost pana Vladimíra Zaorala o odkup pozemku č. p. 313 o výměře 9 m2 se odkládá, než
bude provedena digitalizace pozemků
Zepiko spol. s.r.o
- návrh Dohody o používání silnic ve vlastnictví obce Moravské Málkovice pro dopravu
inertního materiálu za účelem dokončení těžby III. etapy zemníku Orlovice je třeba doplnit a
upřesnit (Přikryl František, Kudlička Zdeněk, Kužílek Pavel, ing. Štěrba Jiří)
Tříkrálová sbírka
- výtěžek letošní sbírky činil 15.750,- Kč
Osvětlení víceúčelového hřiště
- 28. ledna 2015 přijede paní Svobodová, která zhotoví projekt
Žádosti na dotace
- budou zpracovávány žádosti na dotace v rámci osvětlení víceúčelového hřiště a doplnění
jeho vybavenosti a na opravy sociálního zařízení na koupališti.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Stav břehů potoka
- na schůzce s Lesy ČR bylo sděleno, že od „Doleželů“ po „Dívčí plachtu“ jsou břehy a
koryto ve vlastnictví obce, proto byla zaslaná žádost o povolení úpravy břehové dřeviny
(kácení větších stromů) na MěÚ Vyškov - odbor životního prostředí.
Mikroregion Ivanovická brána
- schválil příspěvek na koupaliště ve výši 40.000,- Kč
Oprava sociálního zařízení sportovního areálu
- budou osloveny firmy na vypracování rozpočtu této akce
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Akce
- sobota 14. 2. 2015 v 1700 hodin - DIVADLO
- sobota 21. 2. 2015 - OSTATKY
- neděle 15. 3. 2015 v 1400 hodin - DĚTSKÝ KARNEVAL
- pořadateli Hodové zábavy budou hasiči a myslivci
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na 27. 2. 2015.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 2015 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
Zápis byl vyhotoven dne: 24. ledna 2015
Zapisovatel:

Mgr. Karel Jenerál

Ověřovatelé: Pavel Kužílek

Starosta:

dne 24. 1. 2015
dne 24. 1. 2015

František Pospíšil

dne 24. 1. 2015

František Přikryl

dne 24. 1. 2015
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