
 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 1.8.2011 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program jednání zastupitelstva obce Malšín. 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o dění v obci v měsíci červenci. 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor (hostinec) s paní 

Naďou Holečkovou a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o objednání opravy elektroinstalace v budově 

OÚ. 

5.Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu zemědělských pozemků s firmou 

Farma Milná, s.r.o., a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o chybě v přídělové listině majetku obce a o 

krocích vedoucích k odstranění chyby. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 

mezi Obcí Malšín a E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Běleň a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 

mezi Obcí Malšín a E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Šafléřov a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích. 

10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provádění jednoduché pozemkové úpravy 

v k. ú. Běleň a v k. ú. Šafléřov. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr rozdělit pozemek p. č. 720/1 v k. ú. Ostrov na Šumavě 

na dvě parcely. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje geometrickým plánem oddělené části pozemku 

označené  p. č. 643/6 a geometrickým plánem oddělené části pozemku označené  p. č. 643/5 

v k. ú. Ostrov na Šumavě společně jako jednoho celku. 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje nové prodejní ceny stavebních pozemků v intravilánu částí 

obce Malšín a Ostrov. 

14. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování komplexního projektu na vybudování 

inženýrských sítí a přístupových komunikací. 

15. Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Pardamce ověřením stavu porostů uvedených v žádostech 

o pokácení dřevin rostoucích mimo les. 

16. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny geometrickým plánem oddělené části pozemku 

označené p. č. 2154 díl a v k. ú. Ostrov na Šumavě o výměře 211m2 ve SJM Vacek Karel a 

Vacková Marie za pozemek p. č. 2164/2 v k. ú. Ostrov na Šumavě o výměře 29m2. 

17. Zastupitelstvo obce schvaluje určení rybníka pod Kapličkou jako protipožární nádrže a 

betonové nádrže na pozemku p. č. 3073/1 jako rezervní protipožární nádrže. 

18. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zjištěním možnosti získání materiálu na opravu 

cesty na Běleň a možného termínu opravy. 

19. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zajištěním opravy veřejného osvětlení. 

  



 

Ověřovatelé zápisu: 

  

Dojčar Jan:…………………………………… 

  

Kortišová Ida:………………………………… 

  

Starosta obce: 

Ing. Fatura Josef………………...... 

  

  

Zapsal: Ing. Pardamec Jaromír 

  

Vyvěšeno dne: 3. 8. 2011 

  

Sejmuto dne: 19. 8. 2011 

  

 


