
Zápis 

z jednání zastupitelstva obce Malšín 

č. 05/08/2011 

konaného dne 22. srpna 2011 v 17 hod. v kanceláři OÚ Malšín 

 

Přítomni:  Maček Alois 

  Stiskala František 

Gondek Jiří 

Fatura Josef, Ing. 

  Pardamec Jaromír, Ing. 

  Kortišová Ida 

  Dojčar Jan 

   

Průběh jednání:     

1. Zahájení. 

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce. Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, 

jsou přítomni všichni členové obecního zastupitelstva, starosta obce přivítal hosty a 

přednesl návrh programu ke schválení. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

 

2. Schválení Změny územního plánu č. 2. 

Změna územního plánu proběhla v k. ú. Běleň na náklady navrhovatele – vlastníka 

dotčených pozemků. S návrhem změny ÚPO byli členové zastupitelstva již dříve 

seznámeni. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

 

3. Projednání a schválení žádosti o poskytnutí půjčky. 

Žadatel Petr Lísal žádá o poskytnutí půjčky 15000.- Kč pro možnost splacení svých 

závazků. Půjčka bude splacena formou zápočtu finanční hodnoty žadatelem provedených 

prací pro obec Malšín v měsících srpen – říjen 2011. Se žadatelem bude sepsána dohoda o 

poskytnutí půjčky. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

 

4. Projednání a schválení Rozpočtové změny č. 3/2011. 
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh Rozpočtové změny č. 

3/2011 spočívající v přesunu částek mezi kapitolami a položkami beze změny výše příjmů 

a výdajů. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

 

 

 

 



5. Různé 

 

5.1. Jan Dojčar informoval členy zastupitelstva o vyplnění formuláře do soutěže ERA   

Starosta roku. 

 

5.2 Místostarosta obce informoval členy zastupitelstva o průběhu oprav prostor hostince 

v prostorách budovy OÚ a o rozsahu nákupu materiálu. 

 

5.3 Starosta obce informoval členy zastupitelstva o výsledku hospodaření v obecních 

lesích za období I – VII/2011. Příjmy: 1 587 875 Kč, výdaje: 468 672 Kč. 

 

5.4 Starosta obce informoval členy zastupitelstva o výpomoci se sekáním trávy na hřišti 

v Rožmberku nad Vltavou. 

 

5.5 Místostarosta obce informoval členy zastupitelstva o provedení oprav cesty na Běleň 

a o záměru částečné opravy obecní silnice z Malšína na Světlou (lokalita „U galejí“). 

 

  

5.   Usnesení 

   

1. Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program jednání 

zastupitelstva obce Malšín. 

 

2. Zastupitelstvo obce vydává dle § 54 odst. 2 Zákona č. 183/2006 Sb., Změnu 

územního plánu č. 2 obce Malšín. 

 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky panu Petru Lísalovi formou zápočtu 

provedených prací a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o půjčce 

 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č. 3/2011.. 

 

5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vyplnění formuláře do soutěže ERA   

Starosta roku. 

 

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu oprav prostor hostince 

v prostorách budovy OÚ a o rozsahu nákupu materiálu. 

 

7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření v obecních 

lesích za období I – VII/2011. 

 

8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výpomoci se sekáním trávy na hřišti 

v Rožmberku nad Vltavou. 

 

9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedení oprav cesty na Běleň a o 

záměru částečné opravy obecní silnice z Malšína na Světlou. 

 

 

 

 

 



 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Dojčar Jan:…………………………………… 

 

Kortišová Ida:………………………………… 

       

 

 

Starosta obce: Ing. Fatura Josef………………...... 

 

 

 

Zapsal: Ing. Pardamec Jaromír 

 

Vyvěšeno dne:  

 

Sejmuto dne:  


