
XXIV.
Z Á P I S  Z E  Z A S E D Á N Í

Z A S T U P I T E L S T V A  O B C E  M A L Í N K Y 
====================================================================
konaného dne 30. prosince 2021 (30.12.2021) v budově Obecního úřadu Malínky v 19.00 hod..
Přítomno  5 členů  Zastupitelstva  obce  Malínky.  Omluvena  paní  Kateřina  Gorošáková  a  pan
Radek Jurák. Hosté přítomni 1 dle prezenční listiny.

Zasedání  obecního  zastupitelstva  zahájil  starosta  obce  dále  jen  předsedající  pan   Ing.  Jiří
Bartošík.  Konstatoval  že  byli  oficiálně  pozváni  členové  Zastupitelstva  obce  Malínky.  Je
přítomno 5 členů zastupitelstva obce. Přítomna je nadpoloviční většina  členů zastupitelstva obce
a zasedání  je  usnášení  schopné.  Oznámení  o  místě  a  konání  zasedání  zastupitelstva bylo po
zákonem  stanovenou  dobu  zveřejněno  na  úřední  desce  Obecního  úřadu  v  Malínkách  a  na
elektronické úřední desce www.malinky.cz. 

Z přítomných ustanovil předsedající dva ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a to
pana Milana  Havlíčka a  paní  Martu  Hvězdovou.  Dále  byli  všichni  přítomní  seznámeni  s
navrženým programem zasedání.

Program zasedání:
     
     1. Technický bod jednání a aktuální informace;
     2. Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;
     3. Rozpočet obce na rok 2022 a rozpočtový výhled na rok 2023-24;
     4. Diskuse a závěr;

Starosta navrhl  doplnit program zasedání  o body, které jsou neodkladně k řešení.  Tyto body
budou  zařazeny  před  závěr  jednání.  Dále  přítomné  seznámil  starosta  obce  s  upraveným
programem zasedání.

Upravený program zasedání: 

1. Technický bod jednání a aktuální informace;
2. Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;
3. Rozpočet obce na rok 2022 a rozpočtový výhled na rok 2023-24;
4. Stanovisko ZO k používáni parkoviště před budovou OÚ Malínky;
5. Oprava podlahy v garáži hasičské zbrojnice;
6. Diskuse a závěr;

1.) Technický bod jednání a aktuální informace;

S doplněným a upraveným programem a ověřovateli zápisu členové zastupitelstva  jednomyslně
souhlasili.

Starosta obce pořádal osoby přítomné zda mají provedené testování na COVID-19 v případě že
jim  testy  nejsou  prováděny  mohou  si  provést  testy  pomocí  testovacích  sad  na  OÚ.   Bylo
konstatováno že všichni  přítomní byly testováni  v  době nepřesahující  dobu 72 hod.  Všichni
potvrdili že výsledek testování je negativní. 
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Dále bylo pokračováno  bodech jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 24.1.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu a to pan Milan Havlíček a paní 
Marta Hvězdová.
Hlasování :  pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 24.1.2: Zastupitelstvo schvaluje schvaluje  program zasedání s doplněnými body 
jednání.
Hlasování :  pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Dále byli přítomní seznámeni s následujícími informacemi o činnosti a případně plněním 
usnesení zastupitelstva:

• Starosta  obce  seznámil  s  aktuálním  stavem epidemické  situace  v  obci.  Obecní  úřad
dostává z ORP Bučovice iformace o počtech nakažených v obci. Bližší informace nejsou
poskytovány. Zatím nabyly přijaty žádná mimořádná opatření ze strany OÚ Malínky ani
ze strany hygienické sanice ve Vyškově. Jsou dodržována vyhlášená nařízení, případně
jsou tyto informace o vyhlášených opatřeních a nařízeních zveřejňovány na úřední desce.

• Majitel nemovitosti č.p. 5 pokračuje v přípravě rekonstrukce a přestavby na rodinný dům.
Požaduje již provést přemístění kontejnerů na vytříděný separovaný odpad jak bylo dříve
přislíbeno.  Dle  předchozích  jednání  ZO  budou  tyto  kontejnery  na  separovaný  odpad
dočasně přemístěny k obecnímu úřadu.

• Stavební firma František Štefek předložil nabídku na opravu garážového stání v hasičské
zbrojnici.  Podlaha garáže se pod zatížením autocisterny sesedla a bylo nutno dočasně
vyplnit štěrkem. Nabídka na opravu, kterou bude nutno neodkladně  provést je na částku
127 tis. Kč. Tato informace bude projednána v samostatném bodě.

• Byl  pořízena  motorová  fréza  na  sníh  se  zametacím  kartáčem  a  přídavnou  sněhovou
radlicí. Realizace pořízení investice byla v částce do 27 tis. Kč.

• Na základě potřeby zajištění místa pro plánovanou ČOV pro obec bude potřeba zajistit
pozemek v předpokládaném místě stavby.  Majitelé pozemků by mohli  být  osloveni s
nabídkou  na  odkoupení  pozemku.  Tuto  záležitost  bude  nutno  ještě  v  ZO  upřesnit  a
navrhnout částku ceny za m2 pozemku.  Předpokládanou budoucí investici  bude nutno
řešit na některém dalším jednání ZO.

• Jednáno bylo  se zájemcem o pracovní  místo v obci  pro realizaci  údržby  a drobných
stavebních oprav v obci.  Předpokládaný nástup pracovníka by mohl být na jaře 2022
pokud bude jeho zájem trvat.
 

• Byla  realizována  oprava  místních  komunikací  v  rámci  využití  poskytnuté  dotace  z
rozpočtu Jmk. Částka dotace byla vyčerpána a podíl  obce byl  nakonec i vyšší než se
předpokládalo.  Oprava  byla   provedena  ve  výši  nákladů  v  souladu  s  upraveným
rozpočtem obce. V příštím roce by mohlo být v opravách pokračováno.
 

• Konalo se slavnostní  rozsvícení  vánočního stromu u obecního úřadu.  Strom (vzrostlý
smrk) byl od domu č.p. 37 a poskytla ho rodina Vavřinova a Kurilkovi. Rozsvícení se
konalo  za  účasti  mužského  pěveckého  sboru  Hlahol  z  Brankovic.  Z  důvodu
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epidemických opatření se jiné doprovodné akce nekonaly. Účastnilo se cca. 60 obyvatel.

Usnesení č. 24.1.3: Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  přednesené  aktuální  informace  o
epidemické situaci. Způsobu informování a možnostech testování.
Hlasování :  pro 5 – proti 0 –  zdržel se 0

Usnesení č. 24.1.4: Zastupitelstvo  obce  souhlasí  s  dočasným  přemístěním  kontejnerů  na
separovaný sběr odpadů před budovu Obecního úřadu Malínky. 
Hlasování :  pro 5 – proti 0 –  zdržel se 0

Usnesení č. 24.1.5: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  zahájení  přípravy  pro  zřízení  trvalého
stanoviště na umístění 5-ti kontejnerů na středovém pásu v obci. 
Hlasování :  pro 5 – proti 0 –  zdržel se 0

Usnesení č. 24.1.6: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci nákupu multifunkčínho zametacího
stroje na údržbu chodníků a veřejných prostranství. 
Hlasování :  pro 5 – proti 0 –  zdržel se 0

Usnesení č. 23.1.7: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  provedené  opravy  místních  komunikací  a
čerpání  dotace  z  rozpočtu  Jmk.  Celkové  náklady  na  opravu  ve  výši
567.887,30  a z toho využitá dotace byla 244.000,- Kč. 
Hlasování :  pro 5 – proti 0 –  zdržel se 0

2.) Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;

O  předběžném  znění  vyhlášky  bylo  zastupitelstvo  seznámeno  na  předchozím  zasedání  ZO
Malínky. Jedná se o nutnou změnu v souvislosti  se  novelizací  právního předpisu o místních
poplatcích.

Návrh vyhlášky byl zaslán útvaru dozoru Ministerstva vnitra ČR. Zastupitelstvu sdělil starosta
obce připomínky uvedeného úřadu.  S návrhem předložené vyhlášky útvar  dozoru souhlasil  a
doporučil  textové úpravy. Celý návrh vyhlášky vycházel z doporučené metodiky, ale je bylo
ještě  nutno upřesnit  znění  některých bodů vyhlášky. S těmito návrhy starosta  obce přítomné
seznámil.  Základní poplatek za obyvatel je stanoven na 540 Kč a to tak, aby byla tato částka
dělitelná na celé Kč po jednotlivých měsících tzn. že poplatek bude 45 Kč za měsíc. Úleva je
přepočtena ve výši 300 Kč na osobu a také tak, aby byla částka přepočitatelná na jeden měsíc.
Osvobození pro nemovitosti v místech, která nejsou svozovou společností obsluhována. Úprava
znění osvobození je definováno tak, aby byl výklad vyhlášky srozumitelný.

K uvedenému bodu nebyla vedena další diskuse. Návrh obecně závazné vyhlášky byl již dříve
projednáván a jedná se o zpřesnění a doplnění jen doporučených úprav znění vyhlášky. Termín
platnosti je stanoven od 1.1.2022 a to z důvodu naléhavého obecního zájmu. Zahájení platnosti
vyhlášky je stanovena tak, aby byla vyhláška platná po celý kalendářní rok. Dosavadní vyhláška
by přestala platit z legislativních důvodů.

Usnesení č. 24.2.1: Zastupitelstvo  obce  Malínky schvaluje  předložený  návrh  Obecně  závazné
vyhlášky  č,01/2021  o  místním  poplatku  za  obecní  systém  odpadového
hospodářství. Platnost  vyhlášky je stanovena od 1.1.2022 a je stanovena z
důvodu naléhavého obecního zájmu. 
Hlasování :  pro 5 – proti 0 –  zdržel se 0
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Usnesení č. 24.2.2: Zastupitelstvo obce Malínky vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování :  pro 5 – proti 0 –  zdržel se 0

3.) Rozpočet obce na rok 2022 a rozpočtový výhled na rok 2023-24;

Zastupitelstvo  obce  bylo  seznámeno  návrhem  rozpočtu  Obce  Malínky  na  rok  2022  a
rozpočtovým výhledem na rok 2023 a 2024. V současné době není po volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR schválen státní rozpočet na rok 2022. Proto bylo  nutno s ohledem na
případné  snížení  příjmů v rámci  celého rozpočtového určení  daní  (RUD) navrhnout  úsporný
rozpočet  a  pak  i  rozpočtový  výhled  obce  na  následující  roky.  V  návrzích  rozpočtu  jsou
předpokládány jen nejnutnější provozní výdaje a výdaj na odkládanou dostavbu vodovodního
řadu.  Územní souhlas a stavební povolení  ke stavbě vodovodního řadu je již vydán od roku
2020.  Tato  investice  může  být  realizována  zapojením  rozpočtových  rezerv  z  výsledku
hospodaření  z  předchozích  let.  V  aktuálním  rozpočtu  jsou  výdaje  pokryty  úsporami,  ale  i
předpokládaným naplněním rozpočtu dle  ukazatelů  z  roku 2021. Je však nutno předpokládat
zvýšení  rozpočtových  výdajů v souvislosti  s nárůstem cen za služby a energie.  Tyto cenové
nárůsty nebyly v době přípravy rozpočtu ještě známy. Elektrická energie bude pro obec dražší v
příštím  roce  o  cca.  30%.  Ačkoliv  se  po  opravě  veřejného  osvětlení  předpokládá  úspora
spotřebované energie, nebude asi výsledná úspora mít takový výsledný efekt  z důvodu velkého
zvýšených cen za energie. Taktéž to platí i pro ceny energie na provoz kulturního domu. Další
výdaje budou činit předpokládané výdaje na dokončení územního plánu obce a taktéž výdaje na
projektové studie a přípravu pro projekt  odkanalizování obce. I tak je nutno předpokládat  že
dojde  k  úpravám  rozpočtu  rozpočtovými  opatřeními  v  souvislosti  s  aktuální  potřebou  řešit
případnou vzniklou situaci. Tyto rozpočtové úpravy jsou schvalovány starostou obce  dle dříve
stanovené pravomoci. 

Rozpočtový výhled  na další roky 2023 a 2024 vychází z předpokladu že v uvedeném období
nastane stabilizace rozpočtových příjmů. I tak se bude možno předpokládat provádění přípravy
na větších investičních plány obce v souvislosti s budováním ČOV.

Usnesení č. 24.3.1: Zastupitelstvo  obce  Malínky schvaluje  návrh  rozpočtu obce na rok 2022
jako vyrovnaný ve výši 2.645.700 Kč.
Hlasování :  pro 5 - proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 24.3.2: Zastupitelstvo  obce  Malínky  schvaluje  návrh  na  vyrovnaný  střednědobý
rozpočet na rok 2023 ve výši 2.469.000 Kč a na rok 2024 ve výši 2.591.000
Kč.
Hlasování :  pro 5 - proti 0 – zdržel se 0

4.) Stanovisko k používáni parkoviště před budovou OÚ Malínky;

Spolumajitel autodopravy TruckSet s.r.o. pan Robert Vančura z domu č.p. 38 byl upozorněn na
dlouhodobý  zábor  parkovací  plochy,  který  způsobuje  před  budovou  OÚ  Malínky  velkými
nákladními vozidly a případně i velkoobjemovým kontejnerem. Parkoviště není na takové trvalé
zatížení  nákladních  vozidel  vybudováno.  Na  základě  osobního  jednání  starosty  obce   s
uvedeným spolumajitelem firmy bylo dohodnuto přemístění nákladních vozidel a to průběžně
mimo uvedenou parkovací plochu. Pan  Robert Vančura při jednání navrhl zda by bylo možno
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pro jeden nákladní automobil povolit parkování případně na základě uzavření smlouvy. Měsíční
poplatek by byl cca. 100 Kč/m2 tedy za parkování jednoho nákladního vozidla. Příjem obce by
činil 2.400 Kč za měsíc. Písemnou nabídku na projednání v ZO Malínky měl poslat, ale doposud
jsme ji neobdrželi. 

Při  projednávání  tohoto bodu bylo zmíněno starostou obce že parkování  na předpokládaném
místě parkoviště u Obecního úřadu Malínky je v jeho blízkosti přechodu pro chodce a křižovatka
s  hlavní  silnicí.  Proto není  vhodné,  aby  byly na  uvedeném parkovišti  odstavovány nákladní
vozidla. K parkování těchto vozidel dochází především z důvodu, že zde nejsou žádné dopravní
značení, které takové parkování zakazující. Dále byla od zastupitelů shodně vyjádřena námitka
že děti musí obcházet uvedené nákladní automobily a že při odbočování z hlavní silnice směrem
k úřadu může řidič v daném místě chodce a především dítě přehlédnout. 

Zastupitelé  se  jednotně  shodli  že  pronájem by  znamenal  trvalé  obsazení  parkovacího  místa
velkým vozidlem o hmotnosti 14t. V případě opětovného otevření  motorestu Malinka bychom
museli  smlouvu vypovědět.  Vyznačení  parkovacích  míst  pro  osobní  a  dodávková  vozidla  a
příjezd k budově OÚ Malínky bude řešeno v roce 2022 v rámci úprav dopravního značení.

Starosta obce rovněž seznámil přítomné že na místní komunikaci kolem říčky Litavy bude nutno
rovněž umístit dopravní značení. V případě omezení provozu na státní silnici I/50 je snaha řidičů
používat  uvedenou souběžnou komunikaci  na které není  žádné  dopravní  značení.  Dochází  k
ohrožení  chodců  a  cyklistů,  kteří  uvedenou  komunikaci  využívají.  Taktéž  chybí  značení
omezující hmotnostní zatížení mostu přes Litavu a pod..

 Usnesení č.24.4.1: Zastupitelstvo obce Malínky nesouhlasí s pronájem parkovacího míst před
budovou Obecního úřadu v Malínky a nesouhlasí s parkováním nákladních
vozidel  nad  3,5  t  na  uvedeném  parkovišti  ani  dlouhodobým  odstavením
jiných vozidel.
Hlasování :  pro 5 - proti 0 – zdržel se 0

 Usnesení č. 24.4.2:  Zastupitelstvo obce Malínky pověřuje starostu obce jednáním s dopravní
projekční a technickou kanceláří o návrhu na umístění nového dopravního
značení  pro  parkoviště  před  Obecním  úřadem  v  Malínkách  a  umístění
značení pro zákaz parkování vozidel nad 3,5 t  a dále návrh na doplnění
chybějícího dopravního značení na místních komunikacích v obci.
Hlasování :  pro 5 - proti 0 – zdržel se 0

5.) Oprava podlahy v garáži hasičské zbrojnice;

V průběhu  posledního  roku  došlo  k  významnému zhoršení  stavu  podlahy  v  garáži  hasičské
zbrojnice pod zadní nápravou hasičského vozidla. Vzniklé poškození bylo již tak velké že bylo
nutno  vyplnit  alespoň  štěrkem.  Z  uvedeného  důvodu byla  poptána  stavební  firma,  aby  byla
oprava co nejdříve řešena. Parkování požárního vozidla v garáži v současné době již není možné.
Stavební firma pana Františka Štefka předložila nabídku na opravu podlahy garážového stání ve
výši do 127.000,- Kč. Tento návrh na opravu byl zastupitelstvem projednán. V současné době
není možno s aktivní pomocí Sboru dobrovolných hasičů Malínky na přípravě opravy ani při
opravě počítat. Opravu podlahy v garáži  je  nutno provést  z naléhavého důvodu pro zajištění
připravenosti a provozuschopnosti požární techniky.. 
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Usnesení č.24.5.1: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  nabídku  pan  Františka  Štefka  na  opravu
podlahy garážového stání v hasičské zbrojnici ve výši 127 tis. Kč. 
Hlasování :  pro 5 - proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č.24.5.2:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu projednat s panem Štefkem zahájení
prací v co nejkratším termínu.
Hlasování :  pro 5 - proti 0 – zdržel se 0

6.)   Diskuse a závěr;

Další diskuse se nekonala. 

Termín dalšího zasedání ZO Malínky bude v druhé polovině února 2022.

Zasedání ukončil starosta obce v 21.35 hod..

Zápis vyhotovil Ing. Jiří Bartošík

Ing. Jiří Bartošík - starosta obce :                 ________________________________

  

Ověřovatelé zápisu :

dne: ________________ dne: ________________

__________________________________
__________________________

Havlíček Milan Marta Hvězdová 
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