
Usnesení č. 04/08/2017 

z jednání zastupitelstva obce Malšín konaného dne 10. srpna 2017 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program jednání zastupitelstva obce. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost MUDr. Jana Khela a Mgr. Ivety Khelové o prodej 

pozemku p. č. 3073/20 v k. ú. Ostrov na Šumavě za cenu 40,- Kč /m2 a pověřuje starostu obce 

podpisem kupní smlouvy. 

3. Zastupitelstvo obce zamítá žádost p. Jiřího Janečka o prodej pozemku p. č. 456/14 v k. ú. 

Ostrov na Šumavě, schvaluje pronájem pozemku p. č. 456/14 v k. ú. Ostrov na Šumavě na 

dobu 5 let s možností opakovaného prodloužení pronájmu za cenu 2000.- Kč /rok a pověřuje 

starostu obce podpisem nájemní smlouvy. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p. č. 623/2 v k. ú. Ostrov na Šumavě, výše 

nájmu 500 Kč/rok a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy. 

5. Zastupitelstvo obce podporuje námitku Ing. Jaromíra Pardamce a Ivy Pardamcové proti 

návrhu územního plánu Malšín. 

Zastupitelstvo obce odkládá vyjádření k námitce Ing. Jana Štěpána proti návrhu územního 

plánu Malšín. 

6. Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o rozšíření kamerového systému. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup fotopasti pro účely obce za cenu do 7 000,- Kč. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. p. č. 496/14 v k. ú. Ostrov na Šumavě za cenu 

8 000,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy. 

9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přijetí Změny rozpisu č. 02/2017. 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na opětovné podání žádosti o dotaci na opravu silnice 

Ostrov – Větrná. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Milady Buštové o umístění mrazáku v budově OÚ. 

12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko SÚS k umístnění zpomalovacích retardérů 

v obci a výsledek předběžných jednání s PČR. 

13. Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o umístnění improvizovaných retardérům místní 

komunikaci Ostrov - Větrná. 

14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednání starosty obce ve věci žádosti 

českobudějovické kapituly o příspěvek na opravu kapličky Tumberg. 

15. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti koupě kapličky Tumberg a odkládá 

rozhodnutí do předložení cenové nabídky. 

16. Zastupitelstvo ustanovuje likvidační komisi ve složení:  

Ing. Jaromír Pardamec – předseda 

Ing. Hana Hojková – zapisovatelka 

Jan Dojčar – člen 



Zastupitelstvo obce ukládá likvidační komisi provést vyřazení nepotřebného majetku obce a 

v součinnosti se starostou obce provést soupis materiálu na faře. 

17. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedených kontrolách finančního a 

kontrolního výboru. 

18. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Malšín č. 2/2017 o místních 

poplatcích ze psů. 

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup (www.malsin.cz) 

 

Vyvěšeno: 14. 8. 2017 

Sejmuto: 31. 8. 2017 

 


