
Usnesení 

zastupitelstva obce Malšín  

z jednání zasedání konaného dne 27. prosince 2010 
 

1) Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o nabídce možnosti přispívat do Vyšebrodského 

zpravodaje na příští jednání zastupitelstva obce, pověřuje starostu obce zjištěním přesné 

částky za přispívání.. 

2) Zastupitelstvo schvaluje přijetí nabídky darovací smlouvy na bezúplatný převod hřbitova a 

marnice do vlastnictví obce Malšín a pověřuje hospodářku obce zasláním souhlasu 

s přijetím daru Farnosti Malšín. 

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí děkovný dopis pozůstalých pana Františka Gondeka. 

4) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr darovat část pozemku p. č. 288 v k. ú. Běleň, oddělené 

GP a označené p. č. 288/2, o výměře 16 m
2
, Krajskému úřadu Jihočeského kraje. 

5) Zastupitelstvo obce schvaluje  návrh rozpočtu příjmů a výdajů obce Malšín na rok 2011. 

6) Zastupitelstvo obce schvaluje  návrh Smlouvy o sdružení prostředků pro zajištění požární 

ochrany s městem Rožmberk nad Vltavou a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

7) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti účasti členů zastupitelstva na 

školení zastupitelů. 

8) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu setkání důchodců. 

9) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o prodeji dříví v samovýrobě v drobném. 

10) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4. 

11) Zastupitelstvo obce schvaluje Změnu ÚPO č. 1. 

12) Zastupitelstvo obce pověřuje hospodářku obce vyplněním přílohy žádosti PF o sdělení dle 

ustanovení § 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 

pozemků ve vlastnictví státu na jiné osoby a jejím odesláním na Územní pracoviště PF 

v Českém Krumlově. 

13) Zastupitelstvo obce zamítá žádost Zemědělské vodohospodářské správy o převod pozemku 

p. č. 1108/1 v k. ú. Běleň. 

14) Zastupitelstvo obce pověřuje hospodářku obce vydáním souhlasného rozhodnutí k žádosti 

ke kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 234/3 v k. ú. Běleň. 

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

624 a 2023/2 v k. ú. Ostrov na Šumavě do vlastnictví obce. 

16) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo 

prodeje cenných papírů, pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

17) Zastupitelstvo obce souhlasí  s využíváním tělocvičny v budově OÚ ke scházení se místní 

mládeže, pověřuje místostarostu obce kontrolou využívání této místnosti. 

18)  Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením odběru Českokrumlovských listů. 

19) Zastupitelstvo obce schvaluje  jmenování paní Růženy Dojčarové jako člena finančního 

výboru. Zastupitelstvo obce schvaluje  jmenování pana Radka Voleny jako člena 

kontrolního výboru. 

20) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o zjištěných závadách 

v činnosti hospodářky OÚ. 

21) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o vytištění a svázání Kroniky 

farnosti Malšín a doplnění Kroniky obce Malšín. 

22) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zajištěním vývozu tříděného odpadu a 

zajištěním provedení úklidu okolí kontejnerů. 

23) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci stavu řešení opravy veřejného osvětlení 

v obci, pověřuje starostu obce upřesněním rozsahu opravy. 

24) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním  s paní Janou Mačkovou o možnosti 

pokračování v objednávání hudebních přání ke kulatým výročím občanů obce. 

25) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zajištěním nového nátěru már, koupě černého 

praporu  a kopie klíče od márnice pro místostarostu obce. 

       

   


