-1Zápis
z 38. zasedání zastupitelstva obce Malonty konaného dne 30. 3. 2022
v kanceláři OÚ Malonty
Usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce Malonty
Jednání bylo zahájeno ve 15,30 hod.
Přítomní zastupitelé obce:

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

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Beutl, p. Janošťák ml.

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

Zahájení a schválení programu jednání
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95, odst. 1, zák. o obcích) a zapisovatele
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Projednání zprávy o hospodaření PO ZŠ a MŠ Malonty za r. 2021
Projednání prodeje, směny, daru či pronájmu nemovitostí z majetku obce
Malonty na základě zveřejnění:
k. ú. Malonty - pronájem cca části poz. č. 2088/1 - 156 m2, části poz. č. 2276 - 31m2,
části poz. č. 2005 - 100 m2, části poz. č. 2001/3 - 20 m2, celkem 307 m2, a to předem
vybranému zájemci, za cenu 1,-- Kč/m2/rok, na dobu určitou do 31. 12. 2022.
V případě nutnosti prodloužení stanovené doby pronájmu je povinen vlastník objektu
fary požádat o prodloužení pronájmu zmiňovaných částí pozemků a to v dostatečné
lhůtě před jejím skončením.
Tyto části pozemků budou sloužit k dočasnému umístění přenosného ohrazení okolo
objektu č.p. 25 v Malontech kvůli havarijnímu stavu objektu.
k. ú. Meziříčí u Malont - odprodej poz. č. 703/6 – 1.398 m2 za účelem výstavby RD.
Cena stavebního pozemku, jakož i postup při následném odprodeji pozemku, bude dle
Zásad poskytování podpory investorům RD určena znaleckým posudkem jako cena
v místě a čase obvyklá. Cena činí 295,15 Kč/m2 + v čase příslušná výše sazby DPH +
veškeré náklady s převodem související.
V případě dvou a více zájemců o tentýž pozemek bude budoucí investor vybrán
obálkovou metodou, když kritériem bude nejvyšší nabídková cena, která bude stejná či
vyšší než cena stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá +
v čase příslušná výše sazby DPH. V případě, že nabídka nesplní tuto podmínku, bude
z hodnocení nabídek vyřazena.
K pozemku nejsou zřízeny žádné inženýrské sítě, které si následně budoucí kupující
musí zřídit na své náklady.
Zásady poskytování podpory investorům RD jsou zveřejněny na stránkách obce
Malonty: www.obecmalonty.cz
k. ú. Jaroměř u Malont - odprodej poz. č. 1008/1, nově dle GP č. 188-13/2022
poz. č. 1008/5 o výměře 1.276 m2 za účelem výstavby RD. Cena stavebního pozemku,
jakož i postup při následném odprodeji pozemku, bude dle Zásad poskytování podpory
investorům RD určena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá. Cena
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7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./

činí 295, Kč/m2 + v čase příslušná výše sazby DPH + veškeré náklady s převodem
související.
V případě dvou a více zájemců o tentýž pozemek bude budoucí investor vybrán
obálkovou metodou, když kritériem bude nejvyšší nabídková cena, která bude stejná
či vyšší než cena stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá +
v čase příslušná výše sazby DPH. V případě, že nabídka nesplní tuto podmínku, bude
z hodnocení nabídek vyřazena.
K pozemku nejsou zřízeny žádné inženýrské sítě, které si následně budoucí kupující
musí zřídit na své náklady.
Zásady poskytování podpory investorům RD jsou zveřejněny na stránkách obce
Malonty: www.obecmalonty.cz
Projednání žádosti M. a P. V. o odkoupení části poz. č. 1487 - cca 540
m2 v k. ú. Meziříčí u Malont. (okolo objektu bývalé hospody, kterou vlastní)
Projednání žádosti J. K. o odkoupení části poz. č. 700/8 – cca 500 m2 v k. ú.
Meziříčí u Malont
Projednání žádosti J. S. o odkoupení poz. č. 1008/3 – 1.048 m2 v k. ú.
Jaroměř u Malont na výstavbu RD
Projednání žádosti N. K. o prodloužení termínu dodání podkladů.
(termín dle SOSBK je do 30. 4. 2022)
Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330061628/001 - DVK –
EG.D. – Bělá u Malont K/585/10 – NN – kabelové vedení NN
Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330054746/001 - DVK –
EG.D. – Radčice u Malont K/969/11 – NN – kabelové vedení NN
Informace o výběru dodavatele na zpracování LHP na období 2024 - 2033
Projednání žádosti o finanční dar – „Zdravotní klaun“
Projednání žádosti o finanční podporu – „Linka bezpečí“
Seznámení se s děkovným dopisem od ARPIDY Č. Budějovice
Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod ÚZSVM – poz. č. 349/1 – 886 m2
+ poz, č. 1080/10 – 688 m2 v k. ú. Jaroměř u Malont
Různé

k bodu č. 1
Program jednání byl navržen rozšířit o bod:
- Podání informace ÚZSVM o prodeji bývalé kotelny u PD v Malontech, na st. poz. č. 171
v k. ú. Malonty
- Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB č. 1040014074/001 - EG.D, a.s. –
„Radčice u Malont - obnova NN“
- Projednání žádosti EG.D o odprodej části poz. č. 502/1, nově dle GP č. 129-1/2022 poz.
č. 502/6 – 20 m2 v k. ú. Bělá u Malont – umístění nové trafostanice
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 ,
Přijato usnesení č. 38/682 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření programu jednání
o bod:
- Podání informace ÚZSVM o prodeji bývalé kotelny u PD v Malontech, na st. poz. č. 171
v k. ú. Malonty
- Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB č. 1040014074/001 - EG.D, a.s. –
„Radčice u Malont - obnova NN“
- Projednání žádosti EG.D o odprodej části poz. č. 502/1, nově dle GP č. 129-1/2022 poz.
č. 502/6 – 20 m2 v k. ú. Bělá u Malont – umístění nové trafostanice
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Starosta obce určil dle § 95, odst. 1, zák. o obcích, zapisovatelku jednání p. Glaserovou
a navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Beutla a p. Janošťáka ml.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/683 - Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Beutla
a p. Janošťáka ml.

k bodu č. 3
- všechny body usnesení jsou průběžně plněny.
k bodu č. 4
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedeným rozpočtovým opatřením č. 3 /2022.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 3/2022.
(viz příloha č. 1 zápisu)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2022.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/684 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022.
(viz příloha č. 2 zápisu)
k bodu č. 5
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o hospodaření příspěvkové organizace
a účetní závěrku ZŠ a MŠ Malonty za r. 2021 (viz příloha č. 1 zápisu).
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/685 - Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o hospodaření
příspěvkové organizace a účetní závěrku ZŠ a MŠ Malonty za r. 2021.
k bodu č. 6
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pronájem cca části poz. č. 2088/1 - 156 m2, části
poz. č. 2276 - 31m2, části poz. č. 2005 - 100 m2, části poz. č. 2001/3 - 20 m2, celkem 307
m2 v k. ú. Malonty a to předem vybranému zájemci, vlastníku objektu č.p. 25 v Malontech –
Římskokatolická farnost Malonty, za cenu 1,-- Kč/m2/rok, na dobu určitou do 31. 12. 2022.
V případě nutnosti prodloužení stanovené doby pronájmu je povinen vlastník objektu fary
požádat o prodloužení pronájmu zmiňovaných částí pozemků a to v dostatečné lhůtě před
jejím skončením.
Tyto části pozemků jsou nezbytné jako přístup k objektu č.p. 25 - fara v Malontech, za účelem
jeho nutné opravy.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
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2088/1 - 156 m2, část poz. č. 2276 - 31m2, část poz. č. 2005 - 100 m2, část poz. č. 2001/3 20 m2, celkem 307 m2 v k. ú. Malonty a to předem vybranému zájemci , vlastníku objektu
č.p. 25 v Malontech – Římskokatolická farnost Malonty, za cenu 1,-- Kč/ m2/rok, na dobu
určitou do 31. 12. 2022.
V případě nutnosti prodloužení stanovené doby pronájmu je povinen vlastník objektu fary
požádat o prodloužení pronájmu zmiňovaných částí pozemků a to v dostatečné lhůtě před
jejím skončením.
Tyto části pozemků jsou nezbytné jako přístup k objektu č.p. 25 - fara v Malontech, za účelem
jeho nutné opravy.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odprodej poz. č. 703/6 – 1.398 m2 v k. ú. Meziříčí
u Malont za účelem výstavby RD p. L. Š. ml., Kaplice jako jedinému zájemci.
Cena stavebního pozemku, jakož i postup při následném odprodeji pozemku, je dle Zásad
poskytování podpory investorům RD určena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase
obvyklá. Cena činí 295,15 Kč/m2 + v čase příslušná výše sazby DPH + veškeré náklady
s převodem související.
K pozemku nejsou zřízeny žádné inženýrské sítě, které si následně budoucí kupující musí
zřídit na své náklady.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/687 - Zastupitelstvo obce schvaluje odprodat poz. č. 703/6 – 1.398
m2 v k. ú. Meziříčí u Malont za účelem výstavby RD p. L. Š. ml., Kaplice
jako jedinému zájemci.
Cena stavebního pozemku, jakož i postup při následném odprodeji pozemku, je dle Zásad
poskytování podpory investorům RD určena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase
obvyklá. Cena činí 295,15 Kč/m2 + v čase příslušná výše sazby DPH + veškeré náklady
s převodem související.
K pozemku nejsou zřízeny žádné inženýrské sítě, které si následně budoucí kupující musí
zřídit na své náklady.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odprodej poz. č. 1008/1, nově dle GP č. 18813/2022 poz. č. 1008/5 o výměře 1.276 m2 v k. ú. Jaroměř u Malont za účelem výstavby RD
manž.V. a L. M., Blansko, jako jediným zájemcům.
Cena stavebního pozemku, jakož i postup při následném odprodeji pozemku, je dle Zásad
poskytování podpory investorům RD určena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase
obvyklá. Cena činí 295,- Kč/m2 + v čase příslušná výše sazby DPH + veškeré náklady
s převodem související.
K pozemku nejsou zřízeny žádné inženýrské sítě, které si následně budoucí kupující musí
zřídit na své náklady.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/688 - Zastupitelstvo obce schvaluje odprodat poz. č. 1008/1, nově
dle GP č. 188-13/2022 poz. č. 1008/5 o výměře 1.276 m2 v k. ú. Jaroměř u Malont za účelem
výstavby RD manž.V. a L. M., Blansko, jako jediným zájemcům.
Cena stavebního pozemku, jakož i postup při následném odprodeji pozemku, je dle Zásad
poskytování podpory investorům RD určena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase
obvyklá. Cena činí 295,: Kč/m2 + v čase příslušná výše sazby DPH + veškeré náklady
s převodem související.
K pozemku nejsou zřízeny žádné inženýrské sítě, které si následně budoucí kupující musí
zřídit na své náklady.
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výpovědní lhůta současnému nájemci na tento pozemek.
k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce projednalo žádost M. a P. V. o odkoupení části poz. č. 1487 - cca 540
m2 v k. ú. Meziříčí u Malont. (okolo objektu bývalé hospody, kterou vlastní)
a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje tohoto pozemku, a to předem vybranému zájemci. Musí
být zpracován GP.
Cena pozemku dle ocenění + veškeré náklady s převodem související.
Hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 – Bc. Vávra Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/689 - Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodeje části
poz. č. 1487 - cca 540 m2 v k. ú. Meziříčí u Malont a to předem vybranému zájemci (okolo
objektu bývalé hospody, kterou vlastní). Musí být zpracován GP.
Cena pozemku dle ocenění + veškeré náklady s převodem související.

k bodu č. 8
Zastupitelstvo obce projednalo žádost J. K. o odkoupení části poz. č. 700/8 - cca 500 m2 v k.
ú. Meziříčí u Malont a rozhodlo tento pozemek neodprodat.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/690 - Zastupitelstvo obce rozhodlo neodprodat p. J. K.
část poz. č. 700/8 - cca 500 m2 v k. ú. Meziříčí u Malont.
k bodu č. 9
Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. J. S. o odkoupení poz. č. 1008/3 – 1.048 m2 v k. ú.
Jaroměř u Malont na výstavbu RD a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje tohoto
pozemku.
Cena stavebního pozemku, jakož i postup při následném odprodeji pozemku, bude dle Zásad
poskytování podpory investorům RD určena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase
obvyklá + v čase příslušná výše sazby DPH + veškeré náklady s převodem související.
V případě dvou a více zájemců o tentýž pozemek bude budoucí investor vybrán obálkovou
metodou, když kritériem bude nejvyšší nabídková cena, která bude stejná či vyšší než cena
stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá + v čase příslušná výše
sazby DPH. V případě, že nabídka nesplní tuto podmínku, bude z hodnocení nabídek
vyřazena.
K pozemku nejsou zřízeny žádné inženýrské sítě, které si následně budoucí kupující musí
zřídit na své náklady.
Zásady poskytování podpory investorům RD jsou zveřejněny na stránkách obce Malonty:
www.obecmalonty.cz
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/691 - Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodeje poz.
č. 1008/3 - 1.048 m2 v k. ú. Jaroměř u Malont na výstavbu RD.
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poskytování podpory investorům RD určena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase
obvyklá + v čase příslušná výše sazby DPH + veškeré náklady s převodem související..
V případě dvou a více zájemců o tentýž pozemek bude budoucí investor vybrán obálkovou
metodou, když kritériem bude nejvyšší nabídková cena, která bude stejná či vyšší než cena
stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá + v čase příslušná výše
sazby DPH. V případě, že nabídka nesplní tuto podmínku, bude z hodnocení nabídek
vyřazena.
K pozemku nejsou zřízeny žádné inženýrské sítě, které si následně budoucí kupující musí
zřídit na své náklady.
Zásady poskytování podpory investorům RD jsou zveřejněny na stránkách obce Malonty:
www.obecmalonty.cz
k bodu č. 10
Zastupitelstvo obce projednalo žádost N. K. o prodloužení termínu dodání podkladů pro
výstavbu RD (termín dle SOSBK je do 30. 4. 2022) a rozhodlo prodloužit 1.podmínku –
dodání stavebního povolení, o 3 měsíce. Další 2 termíny se prodlužovat nebudou a jsou
závazné dle SoSBK. V případě, že budoucímu stavebníkovi termíny dle uzavřené smlouvy
nevyhovují, musí své stavební aktivity směrovat jinam.
Hlasování: Pro: 11 roti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/692 - Zastupitelstvo obce schvaluje N. K. prodloužit termín dodání
podkladů pro výstavbu RD (termín dle SOSBK je do 30. 4. 2022) -1. podmínku – dodání
stavebního povolení, o 3 měsíce. Další 2 termíny se prodlužovat nebudou a jsou závazné dle
SoSBK. V případě, že budoucímu stavebníkovi termíny dle uzavřené smlouvy nevyhovují,
musí své stavební aktivity směrovat jinam.

k bodu č. 11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
CB-014330061628/001 - DVK – EG.D. - „Bělá u Malont K/585/10 – NN“ – kabelové vedení
NN.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/693 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. CB-014330061628/001 - DVK – EG.D. – „Bělá u Malont K/585/10 –
NN“ – kabelové vedení NN.
k bodu č. 12
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB014330054746/001 - DVK – EG.D. - „ Radčice u Malont K/969/11 – NN“ – kabelové vedení
NN.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/694 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. CB-014330054746/001 - DVK – EG.D. - „ Radčice u Malont K/969/11 –
N“ – kabelové vedení NN.
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Starosta obce podal informaci o výběru dodavatele na zpracování LHP na období 2024 – 2033
- osloveny byly 3 firmy: Lesní projekty, a.s. Č. Budějovice, Plzeňský lesprojekt, a.s. Plzeň,
Taxles, s.r.o. Lipník nad Bečvou.
Nejvýhodnější cenová nabídka byla od firmy Lesní projekty, a.s., Žižkova 23. České
Budějovice za cenu 590.964,-- Kč (vč. DPH). Této firmě bylo zpracování LHP na období
2024 – 2033 přiděleno.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí přidělení zpracování LHP na období 2024 – 2033
firmě Lesní projekty, a.s., Žižkova 23. České Budějovice za cenu 590.964,-- Kč (vč.DPH)
k bodu č. 14
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční dar organizace „Zdravotní klaun“ a tuto
žádost neschválilo.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/695 - Zastupitelstvo obce neschválilo finanční dar organizaci
„Zdravotní klaun“.
k bodu č. 15
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční podporu Linky bezpečí ve výši 7.500,-- Kč
a tuto neschválilo.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/696 - Zastupitelstvo obce neschválilo finanční podporu Linky
bezpečí ve výši 7.500,-- Kč.
k bodu č. 16
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s děkovným dopisem od ARPIDY Č. Budějovice
za poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-- Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí děkovný dopis od ARPIDY Č. Budějovice
za poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-- Kč.
k bodu č. 17
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod poz. č. 349/1 –
886 m2 + poz, č. 1080/10 – 688 m2 v k. ú. Jaroměř u Malont od ÚZSVM do majetku obce
Malonty.
Poz. č. 1080/10 je nezbytný pro další rozvoj obce z důvodu plánované výstavby ČOV, poz. č.
349/1 je veřejné prostranství – parčík a částí tohoto pozemku je vedena i MK.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/697 - Zastupitelstvo obce schvaluje požádat o bezúplatný převod
poz. č. 349/1 - 886 m2 + poz, č. 1080/10 - 688 m2 v k. ú. Jaroměř u Malont od ÚZSVM do
majetku obce Malonty.

-8Poz. č. 1080/10 je nezbytný pro další rozvoj obce z důvodu plánované výstavby ČOV, poz. č.
349/1 je veřejné prostranství – parčík a částí tohoto pozemku je vedena i MK
k bodu č. 18
Starosta obce podal informaci o prodeji bývalé kotelny u PD v Malontech, na st. poz. č. 171
v k. ú. Malonty. Tento objekt je ve správě SPÚ a jeho nynější prodejní cena činí 450.000,-Kč. Obec o tuto budovu zájem stále má, ale nikoliv za tuto částku.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/698 - Zastupitelstvo obce rozhodlo nekupovat budovu na st. poz. .č.
171 v k.ú Malonty, za nabízenou nynější částku 450 000,- Kč. Nadále má zájem o odkoupení
budovy, která je ve správě SPÚ, ale nikoliv za nabízenou částku. Vedení obce bude i nadále
sledovat vývoj ceny okolo tohoto objektu.
k bodu č. 19
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB
č. 1040014074/001 - EG.D, a.s. – „Radčice u Malont - obnova NN“.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
Přijato usnesení č. 38/699 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení VB č. 1040014074/001 - EG.D, a.s. – „Radčice u Malont - obnova NN“.
k bodu č. 20
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost EG.D o odprodej části poz. č. 502/1, nově
dle GP č. 129-1/2022 poz. č. 502/6 – 20 m2 v k. ú. Bělá u Malont – umístění nové trafostanice
a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části tohoto pozemku a to předem vybranému zájemci.
Cena dle ocenění + veškeré náklady s převodem související..
Tato nová trafostanice je nezbytná pro novou začínající výstavbu RD v Bělé.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0
,
Přijato usnesení č. 38/700 - Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodeje části
poz. č. 502/1, nově dle GP č. 129-1/2022 poz. č. 502/6 – 20 m2 v k. ú. Bělá u Malont –
umístění nové trafostanice, a to předem vybranému zájemci. Cena dle ocenění + veškeré
náklady s převodem související.
k bodu č. 21 - Různé
- starosta obce dal prostor k prezentaci exkurze do Národní přírodní rezervace Žofínský
prales, která se uskuteční dne 3.6.2022. Bližší informace k této akci bude ještě upřesněna.
Prezentaci přednesla paní Michaela Vlčková z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Tuto plánovanou akci doprovodila i pozvánkou na vlastní exkurzi.

-9Jednání skončilo v 16,15 hod.
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