-1Zápis
z 33. zasedání zastupitelstva obce Malonty konaného dne 27. 10. 2021
na sále KD v Malontech
Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce Malonty
Jednání bylo zahájeno v 15,30 hod.
Přítomní zastupitelé obce:

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

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

p. Uhlík, p. Faltus

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

6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./

Zahájení a schválení programu jednání
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95, odst. 1, zák. o obcích) a zapisovatele
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Projednání prodeje, směny, daru či pronájmu nemovitostí z majetku obce Malonty na
základě zveřejnění:
k. ú. Malonty
- odprodej poz. č. 204/14 – 181 m2 a to předem vybranému
zájemci.
Cena dle ocenění 27.190,- Kč + DPH + veškeré náklady
s převodem související.
k. ú. Bělá u Malont - pronájem části poz. č. 739 - cca 500 m2.
Cena pronájmu činí 1,-- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Projednání a schválení OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (nutná novelizace stávající OZV dle platné novelizace zákona)
Projednání a schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení „ASEKOL“ (důvodem schválení dodatku je schválení nového samostatného zákona o
výrobcích s ukončenou životností)
Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB č.CB-001030066095/003-ELSA,
EG.D, a.s. – Jaroměř u Malont K/752/3 – NN – (M.) – kabelové vedení + pilíř NN)
Projednání podání žádosti o dotaci z MMR na r. 2022 „Obnova sportovišť v ZŠ Malonty
(podpora obnovy sportovní infrastruktury – opakovaná žádost, kdy jsme na r. 2021
nebyli úspěšní).
Seznámení se se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Malonty za r. 2021
Zvážení nutnosti obnovy terénního automobilu Toyoty Hillux, pro potřeby lesního
hospodářství obce Malonty. (stávající je na hranicí životnosti a provozuschopnosti).
Různé

k bodu č. 1
Program jednání byl navržen rozšířit o body:
- Projednání podání žádosti o dotaci na MV - GŘ HZS ČR na r. 2022 „Pořízení cisternové
automobilní stříkačky z rámcové dohody“ (dotační program investiční účelová dotace
pro jednotky SDH obcí)

-2Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 - Ing.Rojdl, p. Janošťáková,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 33/620 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu jednání
o body:
- Projednání podání žádosti o dotaci na MV - GŘ HZS ČR na r. 2022 „Pořízení cisternové
automobilní stříkačky z rámcové dohody“ (dotační program investiční účelová dotace
pro jednotky SDH obcí)
k bodu č. 2
Starosta obce určil dle § 95, odst. 1, zák. o obcích, zapisovatelku jednání p. Glaserovou
a navrhl jako ověřovatele zápisu p. Uhlíka a p. Faltuse.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 - Ing.Rojdl, p. Janošťáková,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 33/621 - Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Uhlíka
a p. Faltuse.
k bodu č. 3
- všechny body usnesení jsou průběžně plněny
k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedeným rozpočtovým opatřením č. 16/2021.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 16/2021.
(viz příloha č. 1 zápisu)
k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odprodej poz. č. 204/14 – 181 m2 v k. ú. Malonty
manž. G. a R. G.
Cena dle ocenění 27.190,-- Kč + DPH + veškeré náklady s převodem související.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 - Ing.Rojdl, p. Janošťáková,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 33/622 - Zastupitelstvo obce schvaluje odprodat poz. č. 204/14 – 181 m2
v k. ú. Malonty manž. G. a R. G.
Cena dle ocenění 27.190,-- Kč + DPH + veškeré náklady s převodem související.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pronájem části poz. č. 739 - cca 500 m2 v k. ú.
Bělá u Malont manž. F. a L. M., Bělá.
Cena pronájmu činí 1,-- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 - Ing.Rojdl, p. Janošťáková,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 33/623 - Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout část poz. č. 739 cca 500 m2 v k. ú. Bělá u Malont manž. F. a L. M., Bělá.
Cena pronájmu činí 1,-- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

-3k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství (nutná novelizace stávající OZV dle platné novelizace
zákona). Tato OZV nabývá účinnosti k 1.1.2022.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 - Ing.Rojdl, p. Janošťáková,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 33/624 - Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato OZV nabývá účinnosti od
1.1.2022.
k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení „ASEKOL“ (důvodem schválení dodatku je schválení nového samostatného
zákona o výrobcích s ukončenou životností)
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 - Ing.Rojdl, p. Janošťáková,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 33/625 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení „ASEKOL“.
k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB
č.CB-001030066095/003-ELSA, - EG.D, a.s. – Jaroměř u Malont K/752/3 – NN – (Materna - kabelové vedení + pilíř NN).
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 - Ing.Rojdl, p. Janošťáková,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 33/626 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení VB č.CB-001030066095/003-ELSA, - EG.D, a.s. – Jaroměř u Malont K/752/3 – NN
– (Materna - - kabelové vedení + pilíř NN).
k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z MMR na r. 2022
„Obnova sportovišť v ZŠ Malonty (podpora obnovy sportovní infrastruktury – opakovaná
žádost, kdy jsme na r. 2021 nebyli úspěšní).
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 - Ing.Rojdl, p. Janošťáková,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 33/627 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí
dotace z MMR na r. 2022 s názvem „Obnova sportovišť v ZŠ Malonty“ do podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210B – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady podprogramu
pro poskytování dotací k této akci.

-4k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Malonty za r. 2021.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Malonty za r. 2021.
k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení terénního automobilu 4x4 pro potřeby
lesního hospodářství obce Malonty do částky 850.000,-- Kč vč. DPH. (stávající je na hranicí
životnosti a provozuschopnosti). Pověřuje starostu obce podpisem KS.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 - Ing.Rojdl, p. Janošťáková,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 33/628 - Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení terénního automobilu
4x4 pro potřeby lesního hospodářství obce Malonty do částky 850.000,-- Kč vč. DPH.
Pověřuje starostu obce podpisem KS.
k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na MV - GŘ HZS ČR na
r. 2022 „Pořízení cisternové automobilní stříkačky z rámcové dohody“ (dotační program
investiční účelová dotace pro jednotky SDH obcí)
Žádost musí být podána do 25. 11. 2021.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 3 - Ing.Rojdl, p. Janošťáková,
Bc. Vávra - nepřítomni
Přijato usnesení č. 33/629 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na MV GŘ HZS ČR na r. 2022 „Pořízení cisternové automobilní stříkačky z rámcové dohody“
(dotační program investiční účelová dotace pro jednotky SDH obcí)
k bodu č. 12 - Různé
Bylo upozorněno na prověření plnění podmínek pachtovní smlouvy u pozemku č. 1841/2
v k.ú. Malonty, ve vztahu k řádnému udržování tohoto pozemku posekáním.
Jednání skončilo v 16,00 hod.
Ověřovatelé zápisu:
…………………………….
Vladimír Uhlík
……………………………..
Miloslav Faltus

Vladimír
Malý

Digitálně podepsal
Vladimír Malý
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Vladimír Malý
starosta obce

