Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice
konaného dne 17. října 2017 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). Dále přítomni 2 hosté.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jindřišku Doupovcovou a Zdeňka Kudličku,
zapisovatelem Mgr. Karla Jenerála. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a předsedající
dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice určuje ověřovateli zápisu Jindřišku Doupovcovou a
Zdeňka Kudličku, zapisovatelem Mgr. Karla Jenerála.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/10/2017 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 22. září 2017
2. Schválení kupní smlouvy na prodej nemovitosti
3. Schválení rozpočtového opatření č. 7/2017 ze dne 17. října 2017
4. Ozdravný pobyt Jeseníky 2018
5. Různé
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti
Usnesení č. 2/10/2017 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání konaného dne 22. září 2017
Byl přečten zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva konaného dne 22. 9. 2017. Vše bylo
zapsáno v pořádku.
2. Schválení kupní smlouvy na prodej nemovitosti
Na základě dokumentu Odhadu obvyklé ceny číslo 6/2017 ke dni 6. 6. 2017, která činila
600 000,- Kč byl vznesen návrh na schválení kupní smlouvy na prodej nemovitosti, stavební
objekt čp. 125 stojící na pozemku parcela číslo st. 142, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří v katastrálním území Moravské Málkovice o výměře 202 m2 a pozemek pč. 23/13, druh
pozemku: zahrada v katastrálním území Moravské Málkovice o výměře 300 m2, obě zapsané na
listu vlastnictví č. 242 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov.
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice odročuje projednání tohoto bodu na příští termín
zasedání (27. 10.2017)
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3. Schválení rozpočtového opatření č. 7/2017 ze dne 17. října 2017
Byl vznesen návrh na schválení rozpočtového opatření č. 7/2017 ze dne 17. 10. 2017
(příloha č. 2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo rozpočtové opatření č. 7/2017 ze dne
17. 10. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/10/2017 bylo schváleno.
4. Ozdravný pobyt Jeseníky 2018
Byla doručena žádost ZŠ Moravské Málkovice o finanční příspěvek na tuto akci. Finance budou
použity na snížení vstupních nákladů pro žáky školy a děti Moravských Málkovic a Orlovic
(do dovršení 16 let). Byla navržena částka 20.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schválilo finanční příspěvek ZŠ Moravské Málkovice
ve výši 20.000,- Kč, který bude použit na snížení vstupních nákladů pro žáky školy a děti
Moravských Málkovic a Orlovic (do dovršení 16 let) na Ozdravný pobyt Jeseníky 2018.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/10/2017 bylo schváleno.
5. Různé
 žádost p. Tomáše Kudličky o odkup části pozemku parcela č. 197/1 za účelem vytvoření
stavebního místa - ocenit
 Kamerový systém a osvětlení ke kontejnerům na odpad u „Hasičské zbrojnice“ proběhne příprava podkladů a zjištění předběžné ceny
 aktualizovat územní plán z hlediska stavebních parcel
 byla zadána studie zjišťující stav lip kolem cesty k základní škole
 Připravit návrh Směrnice týkající se poskytování „darů“
 Akce:
 volby (20. - 21. 10. 2017)
 vítání občánků (listopad 2017)
 zájezd do divadla (13. 11. 2017, Tchýně na zabití, Ivanovice na Hané)
 beseda se seniory (prosinec 2017)
 rozsvěcení stromečku (2. - 3. 12. 2017)

Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na 27. 10. 2017 v 1800 hodin.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 1950 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva a přítomných hostů
2. Rozpočtové opatření č. 7/2017 ze dne 17. října 2017
Zápis byl vyhotoven dne: 22. října 2017
Zapisovatel:

Mgr. Karel Jenerál

Ověřovatelé: Jindřiška Doupovcová
Zdeněk Kudlička
Starosta:

František Přikryl
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