
 Zápis ze schůze OZ obce Malíkov konané dne 19. 12. 2018  
          Malíkov 5, 571 01 Moravská Třebová 

Přítomni:  Šmída Vl., Šíp, Šmída Fr., Šmídová M., Konečný E. 

Omluveni: Hartlová, Pocklan, Slavíčková, Zezula 

Program schůze:   1) Zahájení 

2) Schválení rozpočtu na rok 2019, schválení Střednědobého výhledu rozpočtu pro  
    roky 2019-2023, schválení rozpočtové změny č. 7 roku 2018  

    3) Vyřazení tiskáren 

    4) Podmínky kompostérů a obecního dřeva 

    5) Výběr lavičky 

    6) Značka  

    7) Tříkrálová sbírka 

    8) Volba inventarizační komise 

    9) Závěr      

ad1) Schůzi zahájil a řídil starosta obce pan Šmída. Seznámil přítomné s programem schůze. 

         Bylo přítomno pět členů OZ, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Zapisovatelem byla 

         určena M. Šmídová, ověřovatelem Erik Konečný 

 Usnesení 1: Program schůze byl přijat, pro – 5. 

ad2) OZ schvaluje rozpočet pro rok 2019 viz příloha., schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro  
         roky 2019-2023 viz příloha, schvaluje rozpočtovou změnu č. 7 roku 2018 viz příloha 

Usnesení 2: schváleno, pro – 5 

 ad3) OZ schvaluje vyřazení 3 tiskáren z majetku obce.  

Usnesení 3: schváleno, pro – 5. 

ad4) OZ schvaluje podmínku pro zakoupení obecního dřeva a pro nárok na kompostér, kterou je 
vypořádání pohledávek občana vůči obci Malíkov. Dále v případě žádosti občana o druhý 
kompostér, je žadatel povinen uhradit pořizovací poplatek kompostéru, který není dotován. 

  Usnesení 4: schváleno, pro – 5. 

ad5) OZ schvaluje koupi lavičky dle výběru OZ. 

Usnesení 5: schváleno, pro – 5. 



 

ad6) OZ schvaluje odstranění dopravní značky B13(3,5t) + E13 vjezd povolen se souhlasem obce na 
parcele číslo 767/3.                  

Usnesení 6: schváleno, pro – 5. 

ad7) OZ se dohodlo na zorganizování Tříkrálové sbírky. 

Usnesení 7: schváleno, pro – 5. 

ad8) OZ zvolilo inventarizační komisi. Předseda Šíp, členové: Navrátilová, Konečný, Nečas 

Usnesení 8: schváleno, pro – 5. 

ad9) Starosta obce pan Šmída poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil. 

 

 

 

 

                        

 

Zapsal: Šmídová M.  

Ověřovatel: Konečný E. 

 

               

 

Vladimír Šmída 

      starosta obce 

 

        


