-1Zápis
z 27. zasedání zastupitelstva obce Malonty konaného dne 31. 3. 2021
na sále KD v Malontech
Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Malonty
Jednání bylo zahájeno v 15,30 hod.
Přítomní zastupitelé obce:

p.Malý, Mgr. Beutl, p.Vrzal, p.Janošťáková, p.Uhlík, p.Faltus,
p.Janošťák ml., Ing. Bc. Návorková, p.Janošták st.

Nepřítomní zastupitelé obce: Ing. Rojdl, Bc. Vávra
Ověřovatelé zápisu:

p. Janošťáková, p. Vrzal

Program:
1./
2./
3./
4./
5./
6./

7./

8./

9./
10./
11./
12./
13./
14./

Zahájení a schválení programu jednání
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95, odst. 1, zák. o obcích) a zapisovatele
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Projednání a schválení Zásad poskytování podpory investorům rodinných domků
(novelizace stávajících)
Zvážení revokace usnesení zastupitelstva obce č. 26/480, č. 26/481, č. 26/482, č. 26/483,
č. 26/484, č. 26/485, č. 26/486, č. 26/487, č. 26/488 a č. 26/489 ze dne 24. 2. 2021.
Tato revokace výše uvedených čísel usnesení je na základě doporučení Ministerstva
vnitra, č.j. MV-28433-8/ODK-2021 a č.j. MV-35622-2/ODK-2021 ze dne 12. 3. 2021,
kdy tyto pozemky byly dle MV nepřesně dispozičně konkretizovány.
Zvážení revokace usnesení zastupitelstva obce č. 25/458, č. 25/459, č. 25/460, č. 25/461,
č. 25/462, č. 25/463, č. 25/464 a č. 25/465 ze dne 27. 1. 2021.
Tato revokace je rovněž na základě doporučení Ministerstva vnitra ve vztahu ke zveřejňování pozemků na úřední desce obce, kdy tyto pozemky byly dle MV nepřesně
dispozičně konkretizovány.
Zvážení revokace usnesení zastupitelstva obce č. 17/319 a 17/320 ze dne 29. 4. 2020.
Tato revokace je rovněž na základě doporučení Ministerstva vnitra ve vztahu ke zveřejňování pozemků na úřední desce obce, kdy tyto pozemky byly dle MV nepřesně
dispozičně konkretizovány.
Projednání opětovného zveřejnění záměru odprodeje pozemků v k. ú. Bělá u Malont,
které jsou dle platné ÚPD určeny k zastavění RD, a které byly předešlými body č. 6,
č. 7, a č. 8 revokovány.
Projednání žádosti p. B. F. ml. o odprodej poz. č. 940/4 – 34 m2 v k.ú. Bělá
u Malont. (jedná se o pozemek, do kterého zasahuje část horního rybníčku, a kde
v současné době probíhá jeho úřední ověření)
Projednání žádosti p. P. J. o pronájem části poz. č. 1008/1 o rozměrech
11 x 35 m v k. ú. Jaroměř u Malont, za účelem přístupu a příjezdu k RD č.p. 51.
Projednání žádosti p. M. P. K. o odprodej části poz. č. 960/1v k. ú. Bělá
u Malont o výměře cca 1.750 m2, který má v současné době v pronájmu.
Projednání žádosti p. J. M. o odprodej pozemku č. 1008/2 v k. ú. Jaroměř u Malont
o výměře 1.184 m2, který je dle platné ÚPD určen k zastavění RD.
Projednání žádosti p. V. M. o odprodej části poz. č. 1448 + 1450 v k. ú. Ličov –
Desky o výměře cca 5,5 x 41,5 m za účelem příjezdu k odpadní jímce.
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15./ Projednání žádosti firmy EG.D, a.s. (bývalý E-ON) o odprodej části poz. č. 502/1
o rozsahu cca 20 m2 v k. ú. Bělá u Malont. Jedná se o pozemek pod budoucí novou
kioskovou trafostanicí. Firma potřebuje souhlas se stavebním záměrem ve vztahu k poz.
č. 585/9 a 585/10 – nová výstavba.
16./ Projednání žádosti občanů místní části Bělá - k. ú. Bělá u Malont o zřízení osadního
výboru v místní části Bělá.
17./ Projednání a schválení návrhu žádosti o převod části poz. č. 265/2 v k. ú. Jaroměř
u Malont od SPÚ do majetku obce Malonty. Jedná se o část MK před fiňáky.
18./ Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. CB-01030065484
/002 - VSEK - „Ličov - Desky - K/1117/20 - NN“ .
19./ Podání informace Letecké záchranné služby o přistávání záchranářského vrtulníku na
poz. č. 204/33 v k. ú. Malonty (VÝCHOD) – v případě mimořádné události.
20./ Různé

k bodu č. 1
Program jednání byl navržen rozšířit o body:
- Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s., ve výši 7.500,-- Kč
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/498 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu jednání
o bod:
- Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s., ve výši 7.500,-- Kč
k bodu č. 2
Starosta obce určil dle § 95, odst. 1, zák. o obcích, zapisovatelku jednání p. Glaserovou
a navrhl jako ověřovatele zápisu p. Janošťákovou a p. Vrzala.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/499 - Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Janošťákovou a p. Vrzala.
k bodu č. 3
- nákup pozemků v k. ú. Meziříčí u Malont – polní cesty C10 + C24 u letiště - vloženo
na KN
- odprodej části poz. č. 494/5 v k. ú. Malonty p. Š. + p. C. – bude znovu
zveřejněno tak, aby byla určena konkrétní část pozemku, jíž se prodej týká.
- odprodej poz. č. 940/4 v k. ú. Bělá u Malont p. B. – tento bod nebyl na minulém
jednání nedopatřením projednáván. Tento bod bude samostatně projednáván.
- odprodej pozemků určených dle ÚPD k zastavění v k.ú. Meziříči u Malont - vodovodní
řady v GIS neodpovídají skutečnosti, bude jednáno s firmou ČEVAK, zatím nebude prodej
zveřejňován.
- Bemagro – pozemky za hřbitovní zdí, jednání pokračují. Celý pozemek bude letos osevním
plánem podsetý jetelotrávou a nabízí se varianta ponechání širší úvratě za RD.
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Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedeným rozpočtovým opatřením č. 3/2021.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 3/2021.
(viz příloha č. 1 zápisu)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/500 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021.
(viz příloha č. 2 zápisu)
k bodu č. 5.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zásady poskytování podpory investorům rodinných
domků (novelizace stávajících). V novelizaci jsou lépe popsány, upřesněny a zdůvodněny
podmínky odchylky ceny od ceny obvyklé u prodeje parcel, které jsou platnou ÚPD určeny
k zastavění RD. Účinnost těchto Zásad, tak jak byly předloženy, doplněny a schváleny, jsou
na dobu určitou, a to do konce roku 2022. (viz příloha č. 3 zápisu)
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/501 - Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady poskytování podpory
investorům rodinných domků (novelizace stávajících). V novelizaci jsou lépe popsány,
upřesněny a zdůvodněny podmínky odchylky ceny od ceny obvyklé u prodeje parcel, které
jsou platnou ÚPD určeny k zastavění RD. Účinnost těchto Zásad, tak jak byly předloženy,
doplněny a schváleny jsou na dobu určitou, a to do konce roku 2022. (viz příloha č. 3 zápisu)
k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce na základě doporučení Ministerstva vnitra č.j. MV-28433-8/ODK-2021
a č.j. MV-35622-2/ODK-2021 ze dne 12.3.2021 rozhodlo revokovat usnesení zastupitelstva
obce č. 26/480, č. 26/481, č. 26/482, č. 26/483, č. 26/484, č. 26/485, č. 26/486, č. 26/487,
č. 26/488 a č. 26/489 ze dne 24.2.2021 - odprodej parcel, které jsou platnou ÚPD určeny
k zastavění RD v k. ú. Bělá u Malont, kdy tyto pozemky byly dle MV nepřesně dispozičně
konkretizovány.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/502 - Zastupitelstvo obce na základě doporučení Ministerstva vnitra
č.j. MV-28433-8/ODK-2021 a č.j. MV-35622-2/ODK-2021 ze dne 12.3.2021 revokuje
usnesení zastupitelstva obce č. 26/480, č. 26/481, č. 26/482, č. 26/483, č. 26/484, č. 26/485,
č. 26/486, č. 26/487, č. 26/488 a č. 26/489 ze dne 24.2.2021 - odprodej parcel, které jsou
platnou ÚPD určeny k zastavění RD v k. ú. Bělá u Malont, kdy tyto pozemky byly dle MV
nepřesně dispozičně konkretizovány.
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Zastupitelstvo obce rovněž revokuje usnesení zastupitelstva obce č. 25/458, č. 25/459,
č. 25/460, č. 25/461, č. 25/462, č. 25/463, č. 25/464 a č. 25/465 ze dne 27. 1. 2021 - odprodej
parcel, které jsou platnou ÚPD určeny k zastavění RD v k. ú. Bělá u Malont, kdy tyto
pozemky byly rovněž nepřesně dispozičně konkretizovány.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/503 - Zastupitelstvo obce rovněž revokuje usnesení zastupitelstva
obce č. 25/458, č. 25/459, č. 25/460, č. 25/461, č. 25/462, č. 25/463, č. 25/464 a č. 25/465
ze dne 27. 1. 2021 - odprodej parcel, které jsou platnou ÚPD určeny k zastavění RD v k. ú.
Bělá u Malont, kdy tyto pozemky byly rovněž nepřesně dispozičně konkretizovány.
k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce rovněž revokuje usnesení zastupitelstva obce č. 17/319 a č. 17/320
ze dne 29. 4. 2020 - odprodej parcel, které jsou platnou ÚPD určeny k zastavění RD v k.ú.
Bělá u Malont, kdy tyto pozemky byly rovněž nepřesně dispozičně konkretizovány.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/504 - Zastupitelstvo obce rovněž revokuje usnesení zastupitelstva
obce č. 17/319 a č. 17/320 ze dne 29. 4. 2020 - odprodej parcel, které jsou platnou ÚPD
určeny k zastavění RD v k. ú. Bělá u Malont, kdy tyto pozemky byly rovněž nepřesně
dispozičně konkretizovány.
k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opětovné zveřejnění záměru odprodeje pozemků
v k. ú. Bělá u Malont, které jsou dle platné ÚPD určeny k zastavění RD, a které byly předešlými body č. 6, č. 7, a č. 8 revokovány.
Jedná se o tyto pozemky:
parc.č. 585/14 o výměře 900 m2,
parc.č. 585/15 o výměře 1 500 m2
parc.č. 585/16 o výměře 1 238 m2
parc.č. 585/17 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/18 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/19 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/20 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/21 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/22 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/23 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/24 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/25 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/26 o výměře 1 003 m2
parc.č.1111/11 o výměře 1 508 m2
parc.č.1111/12 o výměře 1 333 m2
parc.č.1111/13 o výměře 1 402 m2
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parc.č.1111/15 o výměře 1 389 m2
parc.č.1111/16 o výměře 1 186 m2
vše nacházející se v katastrálním území Bělá u Malont, které jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, a to
předem určenému zájemci.
Jedná se o opakované uveřejnění záměru, když o přidělení pozemků bylo zastupitelstvem
obce Malonty rozhodnuto, avšak toto rozhodnutí trpí vadami, které lze odstranit jen novým
projednáním věci.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/505 - Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemků
v k. ú. Bělá u Malont, které jsou dle platné ÚPD určeny k zastavění RD, a které byly předešlými body č. 6, č. 7, a č. 8 revokovány.
Jedná se o tyto pozemky:
parc.č. 585/14 o výměře 900 m2,
parc.č. 585/15 o výměře 1 500 m2
parc.č. 585/16 o výměře 1 238 m2
parc.č. 585/17 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/18 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/19 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/20 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/21 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/22 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/23 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/24 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/25 o výměře 1 200 m2
parc.č. 585/26 o výměře 1 003 m2
parc.č.1111/11 o výměře 1 508 m2
parc.č.1111/12 o výměře 1 333 m2
parc.č.1111/13 o výměře 1 402 m2
parc.č.1111/14 o výměře 1 437 m2
parc.č.1111/15 o výměře 1 389 m2
parc.č.1111/16 o výměře 1 186 m2
vše nacházející se v katastrálním území Bělá u Malont, které jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, a to
předem určenému zájemci.
Jedná se o opakované uveřejnění záměru, když o přidělení pozemků bylo zastupitelstvem
obce Malonty rozhodnuto, avšak toto rozhodnutí trpí vadami, které lze odstranit jen novým
projednáním věci.
k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. B. F. ml. o odprodej poz. č. 940/4 – 34 m2 v k.ú.
Bělá u Malont. (jedná se o pozemek, do kterého zasahuje část horního rybníčku, a kde
v současné době probíhá úřední ověření rybníčku) a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje tohoto
pozemku. Cena dle ocenění + veškeré náklady s převodem související.
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Pro: 9

Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/506 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zveřejnit odprodeje poz. č.
940/4 – 34 m2 v k.ú. Bělá u Malont. (jedná se o pozemek, do kterého zasahuje část horního
rybníčku, a kde v současné době probíhá úřední ověření rybníčku) a rozhodlo zveřejnit záměr
prodeje tohoto pozemku. Cena dle ocenění + veškeré náklady s převodem související.
Zastupitelstvo obce projednalo opětovně žádost p. B. F. ml. + p. N. I. o odprodej poz. č.
960/1, nově dle GP 122-14/2021 – 960/8 - 938 m2 v k. ú. Bělá u Malont.
Cena dle ocenění + veškeré náklady s převodem související.
Jedná se o pozemek, do kterého zasahuje část spodního rybníčku + septik, a kde v současné
době probíhá úřední ověření rybníčku. Tento záměr již jednou zveřejněn byl. Ovšem dle MV
byl nepřesně dispozičně konkretizován. Proto byl v bodě č. 6 tohoto zápisu revokován, spolu
s dalšími pozemky a bude zveřejněn opětovně, s dostatečnou konkretizací.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/507 - Zastupitelstvo obce schvaluje opětovně záměr zveřejnit
odprodej poz. č. 960/1, nově dle GP 122-14/2021 – 960/8 - 938 m2 v k. ú. Bělá u Malont.
Cena dle ocenění + veškeré náklady s převodem související.
Jedná se o pozemek, do kterého zasahuje část spodního rybníčku + septik, a kde v současné
době probíhá úřední ověření rybníčku.
k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost p. P. J. o pronájem části poz. č. 1008/1 o
rozměrech 11 x 35 m v k. ú. Jaroměř u Malont, za účelem dočasného přístupu a příjezdu k RD
č.p. 51 a rozhodlo zveřejnit záměr pronájmu části tohoto pozemku.
Cena pronájmu 1,-- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/508 - Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr pronájmu části
poz. č. 1008/1 o rozměrech 11 x 35 m v k. ú. Jaroměř u Malont za účelem dočasného přístupu
a příjezdu k RD č.p. 51.
Cena pronájmu 1,-- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. M. P. K. o odprodej části poz. č. 960/1
v k. ú. Bělá u Malont o výměře cca 1.750 m2, který má v současné době v pronájmu.
Zastupitelstvo obce vzalo tuto žádost na vědomí, projednání žádosti bude odloženo do
doby odstranění vad předchozích rozhodnutí.
k bodu č. 13
Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. J. M. o odprodej pozemku č. 1008/2 v k. ú. Jaroměř
u Malont o výměře 1.184 m2, který je dle platné ÚPD určen k zastavění RD.
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doby odstranění vad předchozích rozhodnutí.
k bodu č. 14
Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. V. M. o odprodej části poz. č. 1448 + 1450
v k. ú. Ličov - Desky o výměře cca 5,5 x 41,5 m za účelem příjezdu k odpadní jímce.
Zastupitelstvo obce vzalo tuto žádost na vědomí, projednání žádosti bude odloženo do
doby odstranění vad předchozích rozhodnutí.
k bodu č. 15
Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy EG.D, a.s. (bývalý E-ON) o odprodej části poz.
č. 502/1 o rozsahu cca 20 m2 v k. ú. Bělá u Malont. Jedná se o pozemek pod budoucí novou
kioskovou trafostanicí. Firma potřebuje souhlas se stavebním záměrem ve vztahu k poz.
č. 585/9 a 585/10 v k.ú. Bělá u Malont – nová výstavba. (příprava projektu)
Zastupitelstvo obce rozhodlo udělit firmě EG.D., a.s., předběžný souhlas s tímto stavebním
záměrem.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/509 - Zastupitelstvo obce uděluje firmě EG.D., a.s., předběžný
souhlas se stavebním záměrem ve vztahu k poz. č. 585/9 a 585/10 v k. ú. Bělá u Malont.
k bodu č. 16
Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů místní části Bělá - k. ú. Bělá u Malont o zřízení
osadního výboru v místní části Bělá - člen osadního výboru musí mít v osadě trvalý pobyt,
předsedu volí zastupitelstvo obce ze členů výboru.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/510 - Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení osadního výboru v místní
části Bělá – k.ú. Bělá u Malont.
Zastupitelstvo obce projednalo složení osadního výboru v místní části Bělá – k. ú Bělá u
Malont a na základě návrhu byly zvoleny p. D. Aubrechtová, L. Krásová, M. Janošťáková.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/511 - Zastupitelstvo obce schvaluje složení osadního výboru v místní
části Bělá - k. ú. Bělá u Malont p. D. Aubrechtová, L. Krásová, M. Janošťáková.
Zastupitelstvo obce zvolilo na návrh členů osadního výboru jako předsedu osadního výboru
v místní části Bělá – k. ú. Bělá u Malont p. D. Aubrechtovou.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/512 - Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu osadního výboru
místní části Bělá – k. ú. Bělá u Malont p. D. Aubrechtovou.
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Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh podání žádosti o převod části poz. č. 265/2
v k. ú. Jaroměř u Malont od SPÚ do majetku obce Malonty. Jedná se o část MK před fiňáky.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/513 - Zastupitelstvo obce schvaluje požádat SPÚ o převod části
poz. č. 265/2 v k. ú. Jaroměř u Malont do majetku obce Malonty. Jedná se o část MK před
fiňáky.
k bodu č. 18
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. CB-001030065484/ 002 - VSEK - „Ličov - Desky - K/1117/20 - NN“ Kozlov.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/514 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. CB-001030065484/ 002 - VSEK - „Ličov - Desky - K/1117/20 - NN“ Kozlov.
k bodu č. 19
Byla podána informace Letecké záchranné služby o možnosti přistávání záchranářského
vrtulníku na poz. č. 204/33 v k. ú. Malonty (VÝCHOD) – v případě mimořádné události.
Tato lokalita byla LZS vybrána jako vhodná a to z důvodu možnosti příjezdu sanitního vozu
až k vrtulníku.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci Letecké záchranné služby o možnosti
přistávání záchranářského vrtulníku na poz. č. 204/33 v k. ú. Malonty (VÝCHOD) –
v případě mimořádné události.
k bodu č. 20
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o podporu Linky bezpečí, z.s., ve výši 7.500,-- Kč
a tuto neschválilo.
Hlasování: Pro: 0 Proti: 9 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/515 - Zastupitelstvo obce neschválilo podporu Linky bezpečí, z.s.,
ve výši 7.500,-- Kč.
k bodu č. 21 - Různé
Zastupitelstvo obce projednalo pronájem bytu č. 7 v č.p. 254 v Malontech - KODUS, který
bude uvolněn v měsíci dubnu 2021, na základě písemného sdělení stávajícího nájemce.
Cena pronájmu je 63,--Kč/m2/měsíc + zálohy na služby a rozhodlo zveřejnit pronájem tohoto
bytu dle podmínek OÚ.
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Pro: 9

Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 2 - Ing.Rojdl,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 27/516 - Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit pronájem bytu č. 7
v č.p. 254 v Malontech – KODUS dle podmínek OÚ.
Cena pronájmu je 63,-- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby.
Starosta obce podal informaci ohledně fary Malonty - Stavební úřad Kaplice přerušil dočasné
řízení okolo havarijního stavu tohoto objektu. Jako důvod je uvedeno jednání s Ministerstvem
kultury, jelikož jde o nemovitou kulturní památku. Z tohoto důvodu obec musí prodloužit
Rozhodnutí o uzavírce přilehlé MK č 2088/1 v k.ú. Malonty, jako stanoveného bezpečnostního nařízení. Obec bude i nadále vyvíjet tlaky, aby ze strany vlastníka nemovitosti bylo
v tomto směru konáno. A tento objekt neohrožoval zdraví a životy občanů, především pak
dětí.
Diskuze:
Ing. K. vystoupil s tím, že předem avizoval, že shora projednávané pozemky pro výstavbu RD
v k.ú. Bělá u Malont nebyly zveřejněny na úřední desce obce Malonty.
Starosta obce mu oponoval, že mluví nepravdu a že již poněkolikáté mu sděluje, že všechny
zmiňované pozemky byly na úřední desce v řádném termínu zveřejněny. A to je podstatný
rozdíl.
Ovšem MV poukazuje na to, že byly zveřejněny, ale toto zveřejnění neobsahuje informace
pro určení konkrétní části pozemku, jíž se prodej týká.
Tudíž se jedná o vadu, kterou lze napravit opětovným projednáním věci. Z tohoto důvodu
zastupitelstvo obce shora uvedené body revokovalo a následně opětovně projedná.
Ing. M. se dotazovala na časový postup při zpracovávání nového územního plánu obce. Bylo
ji sděleno, že pořizovatel ÚP údajně dlouho čekal na vyjádření KÚ JK.

Jednání skončilo v 16,45 hod.

…………………………….
Václava Janošťáková

…………………………….
Mojmír Vrzal
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