
Usnesení 

zastupitelstva obce Malšín  

z jednání zasedání konaného dne 30. listopadu 2010 

 

 
 

1) Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem jednání Ing. Jaromíra Pardamce, dále určuje 

ověřovateli zápisů z jednání zastupitelstva Idu Kortišovou a Jana Dojčara,. 

2) Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o nabídce na příští jednání zastupitelstva obce. 

3) Zastupitelstvo schvaluje výši odměn členů výborů kontrolního a finančního – nečlenů 

zastupitelstva obce – ve výši 500 Kč za pololetí. 

4) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Malšín za rok 2009.. 

5) Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zajištění výkonu přenesené 

působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Vyšší Brod. 

6) Zastupitelstvo obce odkládá schválení nových pravidel prodeje dříví v samovýrobě na příští 

jednání zastupitelstva obce. 

7) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním se zástupci Poštovní banky o 

podmínkách investování do státních dluhopisů. 

8) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o zajištění požární ochrany 

v obci s městem Rožmberk a zajištěním převedení zásahové jednotky dobrovolných hasičů 

pod SDH. 

9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o okopírování a svázání kopie kroniky 

farnosti Malšín. 

10) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene  pro E. ON v k. ú. 

Běleň za předpokladu navýšení náhrady za zřízení věcného břemene na 5000,- Kč. 

11) Zastupitelstvo obce bere na vědomí  ceník služeb prací prováděných pro obec předložený 

Farmou Malšín. 

12) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy na zimní údržbu komunikací v obci s Farmou 

Malšín. 

13) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením nabídkového řízení na úpravu 

elektroinstalace v pronajímaných prostorách obecního úřadu (hostinec) a pověřuje 

hospodářku obce zpracováním nového výběrového řízení na pronájem těchto prostor. 

14) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby tří tůní Farmou Milná v části obce Ostrov za 

předpokladu umožnění vypouštění vody z budoucí čističky odpadních vod do vodoteče 

napájející tyto tůně. 

15) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3. 

16) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr ponechat honební pozemky ve stávajícím HS Malšín 

na dalších 10 let a pověřuje starostu obce k hlasování na valné hromadě HS v souladu 

s výše uvedeným záměrem. 

17) Zastupitelstvo obce odkládá projednávání cenové nabídky na rozšíření veřejného osvětlení 

v obci, toto bude řešeno komplexně. 

18)  Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu ke smlouvě č. 1/2006. 

19) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na bezúplatný převod pozemků p. p. č. 2020 a 623/2 

v k. ú. Ostrov na Šumavě do vlastnictví obce. 

20) Zastupitelstvo obce bere na vědomí  návrh rozpočtu příjmů a výdajů obce Malšín na rok 

2011. 

21) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zajištěním chlebíčků, zákusků a domluvením 

zajištění jídla na setkání důchodců dne 11. prosince 2010. 

22) Zastupitelstvo obce pověřuje hospodářku OÚ  zorganizováním vítání občánků v termínu do 

31. prosince 2010. 

23) Zastupitelstvo obce odkládá zajištění svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu na 

jaro 2011. 



24) Zastupitelstvo obce odkládá návrh na vypovězení nájemní smlouvy na hasičárnu na jaro 

2011.  

 

       

 

   


