U S N E S E N Í č. 3/2017
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.06.2017 v 18:00 hodin
v restauraci Pohoda v Malé Morávce.
Přítomných zastupitelů: 7
Č.j.: 28/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Willi Glatter, p. Iveta Vlčková
Hlasování: 7 pro

Č.j.: 29/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: 7 pro

Č.j.: 30/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 7 pro

Č.j.: 31/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016, která je přílohou závěrečného
účtu obce.
Hlasování: 7 pro

Č.j.: 32/2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka za rok 2016 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce Malá Morávka za rok 2016 a to s výhradami. Zastupitelstvo bere na
vědomí Nápravná opatření k odstranění nedostatků z provedené kontroly.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 33/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení předkupního práva obce k bytové jednotce v domě
č.p. 195 v Malé Morávce, bytová jednotka 195/8 a schvaluje zrušení předkupního práva na
společných částech domu č.p. 195 a pozemku parcelní číslo stavební 393 - zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Malá Morávka v podílu 403/5259.
Žadatelem o zrušení předkupního práva je p. Helga Sieglová, nar.: 07.04.1937, bytem Malá
Morávka č.p. 195.
Hlasování: 7 pro

Č.j.: 34/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 25 000,-- Kč. Příjemcem daru je Charita
sv. Martina, sídlo Malá Morávka 31, 793 36 Malá Morávka. Dar obec poskytuje na
dofinancování provozu pečovatelské služby Charity sv. Martina v roce 2017.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 35/2017
Zastupitelstvo schvaluje způsob prodeje domu č. p. 80, včetně pozemků parcelní číslo st. 246
a parc.č. 348/3 oba v k.ú. Malá Morávka, formou veřejné dobrovolné dražby (ne
elektronické). Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění realizace veřejné dobrovolné dražby
výše uvedeného majetku, včetně podpisu všech potřebných dokumentů k provedení dražby.
Vyvolávací cenu nemovitostí zastupitelstvo stanovuje na částku 2 000 000,-- Kč.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 36/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o přípravě projektu výměny sedačkové
lanovky ve Ski areálu Myšák, který realizuje firma SPS-STAS, s.r.o. Zastupitelstvo schvaluje
uzavření Prohlášení ručitele obce Malá Morávka, za leasingové financování nákupu
technologie LEITNER odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, které realizuje firma SPSSTAS, s.r.o. Prohlášení ručitele (obce) je vystaveno ve prospěch věřitele UNILEASING, a.s.,
Randova 214, 339 01 Klatovy I, IČ: 25205552.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 37/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, k zajištění udržování
čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: 7 pro
Č.j.: 38/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o nočním klidu, která tvoří
přílohu č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování: 7 pro

V Malé Morávce dne 26.06.2017

………………………………………………..
Stanislav Hýbner, místostarosta

………………………………………………….
Ondřej Holub, starosta obce

