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Usnesení č. 03/06/2017 

z jednání zastupitelstva obce Malšín konaného dne 19. června 2017 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program jednání zastupitelstva obce. 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci pana Miroslava Valhy o umístění krbu v jeho 

vlastnictví v hospodářské budově bývalé fary a návrh na příčné odvodnění komunikace na návsi. 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na směnu pozemků mezi obcí Malšín a LČR, s. p., v k. ú. 

Šafléřov, Běleň, Horní Dlouhá, Horní Jílovice, Horní Okolí a Boršov u Loučovic. 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 643/5 v k. ú. Ostrov na Šumavě za účelem 

výstavby rodinného domu k trvalému bydlení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p. č. 643/6 v k. ú. Ostrov na Šumavě, výše 

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

6. Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku Vladimíra Haleše na vybudování pergoly před budovou 

OÚ. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2016 a uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením bez 

výhrad. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní uzávěrku za rok 2016. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Malšín č. 1/2017, kterou se 

stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy. 

10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zahájení veřejného projednávání ÚPO. 

11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přijetí Změny rozpisu č. 01/2017. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Ladislava Vrábela o opětovné pronajmutí pozemku 

p. č. 72/2 v k. ú. Běleň za účelem postavení billboardu s reklamou a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy. 

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu a průběhu úkonů k převzetí fary do 

vlastnictví obce. 

14. Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o žádosti o prodej pozemku p. č. 456/14 v k. ú. Ostrov 

na Šumavě. 

15. Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o příspěvek na provoz linky bezpečí. 

16. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o objednání leteckého snímku obce. 

17. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stavu žádosti o dotaci na obnovu místní komunikace 

v Ostrově. 

18. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Jiřího Janečka o umístění retardéru na 

komunikaci Ostrov – Větrná a pověřuje starostu obce podáním žádosti na umístění retardérů na 

výše zmíněné silnici a na vjezdech do obce přes SÚS. 
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19. Zastupitelstvo obce schvaluje posílení spořícího účtu v ČSOB přesunem financí z běžného účtu 

ve výši 3 miliony Kč. 

20. Zastupitelstvo obce vyzývá kontrolní výbor a finanční výbor k provedení kontrol. 

21. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vyasfaltování silnice v Ostrově – u p. Boháče. 

22. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh společnosti E.ON Distribuce, a. s., Smlouvu o zřízení 

věcného břemene č.: CB-014330036096/014 016, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

23. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh společnosti E.ON Distribuce, a. s., Smlouvu o zřízení 

věcného břemene č.: CB-014330036096/016 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 26. 6. 2017 

Sejmuto:  

 

 

 

 

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

 


