
Zápis ze schůze OZ obce Malíkov konané dne 6.9.2022 

Malíkov 5, 571 01 Moravská Třebová 

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

Nepřítomni: Hartlová, Pocklan, Slavíčková, Zezula 

Program schůze:   1) Zahájení 

       2) Schválení rozpočtové změny č.2  

     3) Schválení bezúplatného převodu pozemků od SPU  

     4) Přesun recyklátu na úpravu komunikace vedoucí k vodojemu 

     5) Závěr 

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

Bylo přítomno pět členů OZ, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Zapisovatelem byl určen Lubomír 

Šíp, ověřovatelem František Šmída. 

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

Ad2) Oz schvaluje rozpočtovou změnu č.2. 

Usnesení 2: schváleno, pro – 5. 

Ad3) OZ schvaluje žádost o bezúplatný převod níže uvedených pozemků od Státního pozemkového 

fondu do vlastnictví obce: 

Pozemek parc. č. 203/7, který vznikl z pozemku parc. č. 203/1, na základě geometrického plánu č. 257-459/2022 

, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Svitavy dne 25.8.2022.  

Pozemek parc. č. 755/7, který vznikl z pozemku parc. č. 755, na základě geometrického plánu č. 257-459/2022 , 

potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Svitavy dne 25.8.2022.  

Pozemek parc. č. 755/8, který vznikl z pozemku parc. č. 755, na základě geometrického plánu č. 257-459/2022 , 

potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Svitavy dne 25.8.2022.  

Pozemek parc. č. 755/9, který vznikl z pozemku parc. č. 755, na základě geometrického plánu č. 257-459/2022 , 

potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Svitavy dne 25.8.2022.  

Pozemek parc. č. 755/10, který vznikl z pozemku parc. č. 755, na základě geometrického plánu č. 257-459/2022 , 

potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Svitavy dne 25.8.2022.  

Pozemek parc. č. 755/11, který vznikl z pozemku parc. č. 755, na základě geometrického plánu č. 257-459/2022 , 

potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Svitavy dne 25.8.2022.  

 

 

 

 



 

 

 

Pozemek parc. č. 775/1, který vznikl z pozemku parc. č. 775/1, na základě geometrického plánu č. 257-459/2022 

, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Svitavy dne 25.8.2022.  

Pozemek parc. č. 775/5, který vznikl z pozemku parc. č. 775/1, na základě geometrického plánu č. 257-459/2022 

, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Svitavy dne 25.8.2022.  

Pozemek parc. č. 775/6, který vznikl z pozemku parc. č. 775/1, na základě geometrického plánu č. 257-459/2022 

, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Svitavy dne 25.8.2022.  

Usnesení 3: schváleno, pro – 5 

 

ad4) OZ schvaluje přesun recyklátu na úpravu cesty k vodojemu. Přesun zhotoví Petr Slánský za cenu 

30.000 Kč. 10 tun recyklátu bude ponecháno jako rezerva obce pro potřebné opravy a pro potřeby 

občanů.  

 

Usnesení 4: schváleno, pro – 5. 

 

Ad5) Starosta obce pan Šmída poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.                 

Zapsal: Lubomír Šíp 

Ověřovatel: František Šmída 

    Vladimír Šmída 

    starosta obce,  


