Příloha
Malínských novin 5/2018
17. veřejné zasedání ZO Nový Malín
konané dne 18. 6. 2018
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Přítomno: 15 členů ZO, Josef Minář, Lenka Tylová, Lenka Paclíková, MUDr. Ivan Schlemmer, Anna Novosadová, Alois Pospíšil, Martin Langer, Josef Ostravský, Ing. Vladimír Faltus, RNDr. Vojtěch Vrana, Ing. Jaromír Indra, MUDr. Zdeněk Štěpán, Josef Smolicha,
Dagmar Moravcová, RNDr. Jiří Schubert
Předsedající: MUDr. Ivan Schlemmer
Z Á P I S Z J E D N Á N Í:
Předsedající MUDr. Ivan Schlemmer zahájil zasedání ZO v 18:03 hod.
Pan předsedající uvítal zastupitele a konstatoval, že VZZO bylo řádně svoláno, pozvánka byla řádně zveřejněna. Dále konstatoval,
že je přítomno 15 zastupitelů a zastupitelstvo obce je tedy usnášeni schopné.
Dále předsedající určil zapisovatelem na 17.VZZO Bc. Miroslavu Krausovou.
Dále předsedající určil dva skrutátory paní Janu Vohralíkovou a Dagmar Kubíčkovou.
Do návrhové komise navrhl paní Lenku Tylovou a pana Josefa Ostravského.
Následně dal hlasovat.
ZO schvaluje za členy návrhové komise paní Lenku Tylovou a pana Josefa Ostravského poměrem hlasů 15/0/0.
Za ověřovatele zápisu předsedající navrhl paní Annu Novosadovou a RNDr. Vojtěcha Vranu.
Následně dal o těchto osobách hlasovat.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu paní Annu Novosadovou a RNDr. Vojtěcha Vranu poměrem hlasů 14/0/1.
Dále předsedající seznámil zastupitele a veřejnost s body programu 17. Veřejného zasedání ZO.
Navržený program 17. VZZO Nový Malín:
1) Kontrola plnění usnesení
2) Majetkoprávní záležitosti
a) Směna části pozemku p.č. 1327/36 a části pozemku p.č. 1057 v k.ú. Mladoňov u Oskavy – manželé K. a obec Nový Malín
b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. Mladoňov u Oskavy – manželé J. a Z.Š., N.M., manželé A. M., B. nad P. a D.
M., N.M., pan J.K., N.M.
c) Žádost o prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Nový Malín - V.D., N.M.
d) Žádost o prodej pozemků p.č. 2304/27, 2304/107, 2304/108, 2304/109 a 2304/110 v k.ú. Nový Malín si podala společnost
LINDOS IMPERIAL s.r.o.
e) Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 4096 a p.č. 4097 v k.ú. Nový Malín od Olomouckého kraje Obci Nový Malín dle GP č.
1701-578/2017 ze dne 8.2.2018 a dle GP č. 1700-577/2017 ze dne 15.2.2018
3) Finanční záležitosti
a) Účetní závěrka Obce Nový Malín za rok 2017
b) Návrh závěrečného účtu obce Nový Malín za rok 2017
c) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2018
d) Rozpočtová opatření na vědomí
e) Přijetí úvěru ve výši 8 mil. Kč
f) Dar Římskokatolické farnosti Libina na odvodnění kostela sv. Mikuláše v Mladoňově
4) Ostatní
a) Stanovení počtu členů ZO na další volební období
b) Zvyšme ekologickou stabilitu Malínského lesa
c) Studie využití přízemí domu č.p. 123 v Novém Malíně
5) Diskuze

Po přečtení programu předsedající vyzval zastupitele, zda má někdo z nich návrh na jeho změnu nebo doplnění. Pan V. říká, že 5.
6. 2018 datovou schránkou poslal spolek Zdravý Malín dokumenty určené tomuto Zastupitelstvu, zpráva byla přijata, ale nevidí,
že by byla zařazena do programu jednání. Dokument předkládá. Věc: Projednání návrhu. Navrhuje se Zastupitelstvu uložit starostovi obce vzít zpět návrh na vydání územního rozhodnutí ve věci Vodní nádrž č. 3. Bod by se jmenoval- Zpět vzetí návrhu na
vydání územního rozhodnutí Vodní nádrž č. 3. v údolí Malínského potoka. Bod se zařazuje jako bod 4d). Pan Schubert uvádí, že
11. 6. poslal žádost o materiály pro zastupitele, jednalo se o závazky a pohledávky obce, kompletní výčet. Paní Tylová uvádí, že
materiál mají, ale paní účetní byla na dovolené a teď je nemocná, pokusí se vše okomentovat.
Následně dal předsedající o doplněném programu 17.VZZO hlasovat.
Doplněný program zasedání 17. VZZO Nový Malín:
1) Kontrola plnění usnesení
2) Majetkoprávní záležitosti
a) Směna části pozemku p.č. 1327/36 a části pozemku p.č. 1057 v k.ú. Mladoňov u Oskavy – manželé K. a obec Nový Malín
b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. Mladoňov u Oskavy – manželé J. a Z. Š., N.M., manželé A.M., B. nad P.
a D. M., N.M., pan J. K., N. M.
c) Žádost o prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Nový Malín - V.D., N.M.
d) Žádost o prodej pozemků p.č. 2304/27, 2304/107, 2304/108, 2304/109 a 2304/110 v k.ú. Nový Malín si podala společnost LINDOS IMPERIAL s.r.o.
e) Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 4096 a p.č. 4097 v k.ú. Nový Malín od Olomouckého kraje Obci Nový Malín dle GP
č. 1701-578/2017 ze dne 8.2.2018 a dle GP č. 1700-577/2017 ze dne 15.2.2018
3)
Finanční záležitosti
a) Účetní závěrka Obce Nový Malín za rok 2017
b) Návrh závěrečného účtu obce Nový Malín za rok 2017
c) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2018
d) Rozpočtová opatření na vědomí
e) Přijetí úvěru ve výši 8 mil. Kč
f) Dar Římskokatolické farnosti Libina na odvodnění kostela sv. Mikuláše v Mladoňově
4)           Ostatní
a) Stanovení počtu členů ZO na další volební období
b) Zvyšme ekologickou stabilitu Malínského lesa
c) Studie využití přízemí domu č.p. 123 v Novém Malíně
            d) Zpětvzetí návrhu na vydání územního rozhodnutí Vodní nádrž č. 3. v údolí Malínského potoka
5)           Diskuze
ZO schvaluje doplněný program 17. VZZO poměrem hlasů 15/0/0.
Zápis z minulého jednání byl schválen tím, že k němu nebyly vzneseny námitky.
Pan Langer se hlásí o slovo, následně dává přednost předsedovi Kontrolního výboru, panu Aloisi Pospíšilovi. Pan Pospíšil se dotazuje zastupitelů, zda obdrželi přílohu zápisu 16.VZZO – Zprávu Kontrolního výboru. Pan Langer ho upozornil na tento nedostatek,
pan Pospíšil ji dostal. Pan Langer uvádí, že příloha se neobjevila ani na internetu a v Malínských novinách. Chtěl by, aby to bylo
napraveno. Paní Tylová tvrdí, pokud měl zprávu ve schránce pan Pospíšil, musí ji mít i ostatní zastupitelé. Pan starosta uvádí, že
se vše napraví, kdyby na to upozornil dříve, náprava by už byla. Pan Schlemmer uvádí, že do zápisu by se uvedlo, že některým
členům Zastupitelstva nebyla zpráva doručena a co nejdřív dojde k nápravě.
2)

Majetkoprávní záležitosti

2a) Směna části pozemku p.č. 1327/36 a části pozemku p.č. 1057, oba v k.ú. Mladoňov u Oskavy – manželé K. a obec Nový Malín
Bod uvádí pan Schlemmer a následně pan Štencl bod představuje zastupitelům a veřejnosti.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena, bylo přistoupeno k hlasování.
ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku p.č. 1327/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82m2
v k.ú. Mladoňov u Oskavy dle GP č. 236-52/2018 z vlastnictví obce Nový Malín do vlastnictví manželů J. a E. K., Ol. a pozemku p.č.
1057/2 zahrada o výměře 52m2 v k.ú. Mladoňov u Oskavy dle GP č. 236-52/2018 z vlastnictví manželů J. a E. K., Ol., do vlastnictví
obce Nový Malín, kdy cena směňovaných pozemků je stanovena jako cena obvyklá s ohledem na druh a způsob využití pozemku
a s ohledem na místní a časové poměry ve výši 100,-Kč/m2 s tím, že manželé J. a E. K. uhradí obci Nový Malín rozdíl ve výměrách
směňovaných pozemků ve výši 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých), (tj. 30m2 x 100,-Kč/1m2) a uhradí rovněž náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku poměrem hlasů 15/0/0.
2b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. Mladoňov u Oskavy – manželé J. a Z. Š., N.M., manželé A.M., B. nad P. a D.
M., N.M., pan J. K., N. M.

Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Štencl bod představuje zastupitelům a veřejnosti.
Paní Moravcová k bodu uvádí, že se jí zdá, že se to dá užívat stejně jako pozemek K., že se na tom stavět nedá. Nezdá se jí rozdíl
cen 150,-Kč a 100,-Kč za 1m2. Pan Štencl jí důvod vysvětluje. Pan Schubert uvádí, že u pana K. na snímku je již stavba a pan Štencl
uvádí, že to není pozemek na zastavění dle platného územního plánu obce, ale je veden jako veřejná plocha. Pan Štencl nechal
následně přinést k porovnání územní plán pro místní část Mladoňov.
Předsedající MUDr. Schlemmer přerušil diskuzi k tomuto bodu a přešel k bodu 2c) s tím, že následně se k tomuto bodu zastupitelstvo obce vrátí.
2c) Žádost o prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Nový Malín – V.D., N.M.
Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Štencl bod představuje zastupitelům a veřejnosti. Pan Schubert uvádí, že pan D. žádá pozemek
k parkování firemních vozidel. Pan Schlemmer uvádí, že v žádosti nic takového není a čte ji, zmíněné je v důvodové zprávě. Pan
Schubert se dále ptá, jak to je s parkováním, zda by neměl vytvořit zpevněnou plochu, aby se olej nesplavoval do potoka. Pan
starosta odpovídá, že by musel odstavné plochy dělat po celé obci. Pan V. se vyjadřuje, že legislativa tohle neurčuje.
Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování.
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 300/1 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Nový Malín dle situačního snímku
za cenu ve výši 100,-Kč 1m2 bez DPH poměrem hlasů 15/0/0.
Následně se zastupitelstvo obce vrátilo k projednání bodu 2b)programu 17. VZZO Nový Malín.
Pan Schubert by chtěl, aby se stavba na pozemku pana Košťálka nějak zlegalizovala. Pan Smolicha uvádí, že se cena v Mladoňově
pohybovala i kolem 50,- Kč/1m2, navrhoval by 100,- Kč. Paní Moravcová uvádí, že se často řeší, kdo domorodec je a kdo není,
přišlo jí to směšné, ale teď se jí to hodí, oni jsou. Cesty se nevyužívají od roku 1952 a nepoužívají se z důvodu, že její děda okolním rodinám daroval kus louky, aby se cesty mohly narovnat. Tenkrát se to do katastru nezapsalo, teď to musí řešit, chtěla by
vše narovnat. Celý život se o to starají, její děda to koupil v roce 1945 a zaplatil a nezdá se jí, že by to měli znovu platit, není to
fér, žádá alespoň o cenu 100,-Kč. Pan Štencl uvádí, že není problém pozemek prodat i za 20,- Kč, ale pak je potřeba to odůvodnit
v textu usnesení, protože by nerad, aby někdo opět podával na vedení obce trestní oznámení. Po všech zkušenostech se snaží
ceny uvádět tak, jak se právě pohybují.
Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení zastupitele obce Josefa Smolichy, tj. zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků za cenu 100,-Kč za 1m2.
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře cca 165 m2 v k. ú. Mladoňov u Oskavy dle situačního snímku manželům J. a Z. Š., N.M. za cenu ve výši 100,- Kč za 1m2, části pozemku p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře cca 306
m2 v k. ú. Mladoňov u Oskavy dle situačního snímku manželům A. M., B. nad P. a D. M., N.M. za cenu ve výši 100,- Kč za 1m2 a části
pozemku p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Mladoňov u Oskavy dle situačního snímku panu J. K., N.M. za cenu
ve výši 100,- Kč za 1m2 s tím, že navržená cena za prodej předmětných pozemků je stanovena s ohledem na historické narovnání
skutečného a právního stavu věci poměrem hlasů 14/0/1.
2d) Žádost o prodej pozemků p.č. 2304/27, 2304/107, 2304/108, 2304/109 a 2304/110, vše v k.ú. Nový Malín si podala společnost
LINDOS IMPERIAL s.r.o.
Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Smolicha se ptá, čím se firma zabývá. Pan Schlemmer uvádí, že mají pouze žádost o pozemek,
neuvádí, čím se firma zabývá.
Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování.
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2304/27, 2304/107, 2304/108, 2304/109 a 2304/110 v k.ú. Nový Malín poměrem
hlasů 15/0/0.
2e) Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 4096 a p.č. 4097 v k.ú. Nový Malín od Olomouckého kraje Obci Nový Malín dle GP č.
1701-578/2017 ze dne 8. 2. 2018 a dle GP č. 1700-577/217 ze dne 15.2.2018.
Bod uvádí předsedající MUDr. Schlemmer.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena, bylo přistoupeno k hlasování.
ZO schvaluje bezúplatné nabytí:
˗ pozemku parc. č. 4096/2 ostatní plocha o výměře 692 m2 , dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ pozemku parc. č. 4096/3 ostatní plocha o výměře 113 m2 , dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ pozemku parc. č. 4096/4 ostatní plocha o výměře 171 m2 , dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ pozemku parc. č. 4096/5 ostatní plocha o výměře 20 m2 , dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ pozemku parc. č. 4096/6 ostatní plocha o výměře 17 m2 , dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018

˗

část pozemku parc. č. 4096 díl „a“ ostatní plocha o výměře 14 m2 , který je sloučen do pozemku parc. č. 543 ostatní plocha
dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ část pozemku parc. č. 4096 o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část pozemku
parc. č. 4096 díl „b“ o výměře 26 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 493/1 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4096 o výměře 56 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část pozemku
parc. č. 4096 díl „d“ o výměře 56 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 4097/2 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4097 o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část pozemku
parc. č. 44097 díl „m“ o výměře 26 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 408 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4097 o výměře 1035 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část
pozemku parc. č. 4097 díl „l“ o výměře 1035 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 435 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4097 o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část pozemku
parc. č. 4097 díl „k“ o výměře 20 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 2255/1 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4097 o výměře 305 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část
pozemku parc. č. 4097 díl „f“ o výměře 305 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 4097/2 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4097 o výměře 415 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část
pozemku parc. č. 4097 díl „n“ o výměře 415 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 4097/3 ostatní plocha,
vše v katastrálním území a obci Nový Malín, z vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Nový Malín poměrem hlasů 15/0/0.
3)Finanční záležitosti
3a) Účetní závěrka obce Nový Malín za rok 2017
Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Langer se ptá, zda lze uzávěrku projednat bez přítomnosti obecní účetní a zda by se to nemělo
přesunout. Paní Tylová odpovídá, že lze. Pan starosta uvádí, že uzávěrka musí být schválena a mohli dotazy zasílat. Pan Smolicha
se ptá, kolik peněz bylo převedeno do obecního rozpočtu za rok 2016/17 z provozu MVE. Pan starosta uvádí, že otázka není
adekvátní, nesouvisí s bodem. Pan Langer se ptá na rozklíčování pohledávek závazků a pohledávek obce. Paní Tylová odpovídá,
vysvětluje zastupitelům, kde a co najdou. Pohledávky činí 4 974 tis. a vysvětluje, z čeho se částka skládá. Dodává, že určitě
nebude problém pro zájemce informace vytisknout. Pan Langer se informuje o pohledávce paní A. Paní Tylová odpovídá, že se
domnívá, že je vše splaceno. Krátkodobé závazky, suma 14 mil. Kč, vysvětluje, z čeho se částka skládá. Pan Langer se ptá, jak je to
s vyúčtováním za prodej vody. Paní Tylová odpovídá, že prodej vody není předmětem závěrky Obce Nový Malín, může se zeptat
u jiného bodu. K bodu se dále vyjádřil pan B., Langer, Pospíšil, Schubert, Smolicha a paní Tylová.
ZO schvaluje účetní závěrku obce Nový Malín za rok 2017 poměrem hlasů 12/2/1.
3b) Návrh závěrečného účtu obce Nový Malín za rok 2017
a) plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění RS
b) vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům – dotace
c) hospodářská činnost
d) hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nový Malín
e) hospodaření Ústavu ekologického vzdělávání, z.ú., Mladoňov 84
f) hospodaření společnosti Provozní Nový Malín s.r.o.
g) zpráva o přezkoumání hospodaření obce
h) tvorba a použití sociálního fondu
Bod uvádí pan Schlemmer. Paní Tylová bod vysvětluje. Pan Schubert se ptá na zprávu ÚEV a na částku 1 770tis., zda to platí ústavu
obec. Paní Tylová vysvětluje, ÚEV měl příjem 2 340tis Kč za tržby za pronájem, ubytování a doplňkovou činnost 992 tis. Kč. Částka
1 250 tis. Kč je provozní dotace od obce a 86 tis. Kč je dotace od ÚP. Náklady: majetek do 40 tis. za 86 tis. Kč, dovybavení (myčka,
sušička, lednička, ….). Největší položkou jsou mzdy cca 1 700 tis. Kč. Pan Schubert se dotazuje, zda to nejde platit z Ministerstva
školství. Paní Tylová uvádí, že ne, kraj to nechce, takových zařízení mají dost. Částka by měla jít časem dolů. Nakonec je výhoda
nebýt krajské zařízení, nejsme omezováni výukovými programy atd. Paní Moravcová by chtěla vidět, jak se to vyvíjí a jak se dotuje,
aby to bylo přehlednější. Pan starosta uvádí, že se vše projeví až třetím, pátým rokem. K bodu se dále vyjádřili pan V., B., Schubert,
Pospíšil a paní Tylová.
ZO schvaluje závěrečný účet obce Nový Malín za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nový Malín
za rok 2017 bez výhrad poměrem hlasů 12/0/3.
3c) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2018
Bod uvádí pan Schlemmer.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena, bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere zprávu na vědomí.

3d) Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4 /2018.
Bod uvádí pan Schlemmer.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena, bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2018, č. 3/2018 a č. 4/2018 v předloženém
znění.
3e) Přijetí dlouhodobého investičního úvěru na stavbu šaten ve výši 8 mil. Kč od Komerční banky a.s. pro Obec Nový Malín
Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Langer se ptá, jak dlouhodobý úvěr je. Pan Ostravský odpovídá, že osm let. Pan Schubert se ptá
Finančního výboru, jak k částce dospěli, zda hodnotili, co se za osm miliónů pořídí. Pan Vrana odpovídá, že hodnotili nabídky
úvěrů, ne výši částky a co se za to postaví. Paní Tylová uvádí, že částka 8 mil. Kč chybí, jsou potřeba k dofinancování. V případě,
že bude dotace, je možnost předčasného splacení bez sankcí. Dále se k bodu vyjádřili paní Moravcová, pan Minář, paní Tylová,
pan Schlemmer, V., Langer a Štencl.
Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování.
ZO schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru na stavbu šaten fotbalového klubu v Novém Malíně ve výši 8 mil. Kč s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,07 % p.a. od Komerční banky a.s. pro obec Nový Malín poměrem hlasů 10/1/4.
3f) Dar Římskokatolické farnosti Libina na odvodnění kostela sv. Mikuláše v Mladoňově
Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Smolicha se ptá, kdo odvodnění bude realizovat. Paní Tylová uvádí, že PNM. Dále ho zajímá, zda
to zaplatí obec a je mu odpovězeno, že ano. Paní Moravcová se ptá, co se bude dělat, zda vevnitř nebo venku. Odpověď je, že se
jedná o venkovní zdi. K bodu se dále vyjádřil pan Schubert, paní Moravcová, pan V.
ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000,-Kč mezi Obcí Nový Malín, Nový Malín
240, 788 03, zastoupené starostou Josefem Minářem jako darující a Římskokatolickou farností Libina, Jiráskova 33, 788 05, zastoupené administrátorem P.. Karlem Janečkem, jako obdarovanou za účelem realizace odvodnění kostela sv. Mikuláše v místní
části Mladoňov poměrem hlasů 11/1/3.
Předsedající vyhlásil přestávku 19:52 – 20:06.
4) Ostatní
4a) Stanovení počtu členů ZO na další volební období.
Bod uvádí pan Schlemmer.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena, bylo přistoupeno k hlasování.
ZO stanovuje na další volební období počet členů Zastupitelstva obce v počtu 15 poměrem hlasů 15/0/0.
4b) Zvyšme ekologickou stabilitu Malínského lesa
Bod uvádí pan Schlemmer a vyzývá pana Schuberta jako předkladatele tohoto bodu k seznámení s bodem veřejnost a zastupitele.
Pan Schubert představuje bod. Po dohodě s panem Vinklerem by chtěl tento bod 4b) spojit s bodem 4d) schváleného programu
17. VZZO Nový Malín s tím, že k bodu 4b) žádné další projednání a usnesení nenavrhuje. Předsedající MUDr. Schlemmer následně
sděluje, že bod 4b) bere zastupitelstvo na vědomí a přejde se rovnou k projednání souvisejícího bodu 4d) schváleného programu
17. VZZO Nový Malín.
Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere zprávu na vědomí.
4d) Zpětvzetí návrhu na vydání územního rozhodnutí Vodní nádrž č. 3 v údolí Malínského potoka
Bod uvádí pan V. Pan Pospíšil uvádí, že rozumí, že obec postupuje podle nějaké zpracované studie, staré 20 let, což je dlouhá
doba. Myslí si, že tento problém před obcí je a zůstane, bude se muset řešit na bázi, která k obci patří, není to jen o stavění, mělo
by se jednat o celku. Mělo by se postupovat, jak pan V. navrhuje. Budou toto muset řešit, ale asi až další zastupitelstvo, navrhoval
by přehodnotit situaci, vytvořil by komisi. Paní Moravcová shrnuje již řečené a ptá se, zda to pochopila správně. Pan Langer by
se chtěl dozvědět, zda je někdo, kdo by mohl říct, zda chystané peníze, které se do tohoto investují, by se daly využít bohuliběji.
Dále se vyjadřuje, že se domnívá, že vytvořená Komise by nemusela skončit se Zastupitelstvem, ale mohla by pokračovat. Pan V.
mu vysvětluje, že tomu tak není. Pan Štěpán uvádí, že je potřeba si uvědomit, že situace je kritická, padlo za poslední čtyři roky o
60% méně srážek v celé ČR. Nevidí smysl v navrhované Komisi, když nebude mít žádnou pravomoc. Buď to bude zájem nás všech.
Myslí si, že je lepší teď udělat alespoň něco, než to zastavit. Potom už může být pozdě. Článek pana V. se mu líbí, opravdu kůrovec
je, za chvíli nebude žádný les, musí se změnit skladba lesa. Ale malý krok je lepší než nic. Měli bychom těch kroků udělat mnohem
víc, náš život je krátký, naše děti spláčou nad výdělkem. Pan starosta uvádí, že tuhle výstavbu dělá obec od roku 1997, kdy byl postaven první průleh nad kolejemi a obec postupuje pořád podle studie, kterou zpracoval Ing. Brtna v roce 94/96. Než vznikl spolek
Zdravý Malín, do té doby obec stavěla pořád, máme 6 km průlehů, máme retenční nádrž 5, 6 a další retenční nádrže nám blokuje
spolek Zdravý Malín. My děláme krůček po krůčku, od doby, co spolek Zdravý Malín vznikl, jsme se zastavili úplně ve všem. Obec
se snaží, aby se voda zadržela a co nejvíc jí zůstalo v Malíně. Říká se, že neprší, věří tomu, ale MVE natočila za letošního půl roku

víc, než za celý loňský rok. RN3 blokují, zdržují, vše je nachystáno. Jakoukoliv činnost, kterou se snaží obec vytvořit, zdržují odvoláváním. Když bude obec pokračovat krůček po krůčku, nikdo jim v tom nebude bránit, udělá se pro zadržení vody v krajině alespoň
něco. Když by se postupovalo podle plánu pana V., vše by se zastavilo min. na pět let. Pan V. prohlašuje, že pokud dostane 10 mil.,
tak za první rok je schopen zadržet 350 m3 vody. Pan Langer by chtěl slyšet od někoho na úrovni, zda se peníze dají v současné
době utratit někde jinde, lépe a bohuliběji, než za tu hrůzu RN3. Pan B. uvádí, že ta nádrž vychází z komplexu opatření, dělaly se
průlehy, výsadba stromů, dělá se více akcí, které mají různou funkci. Častokrát výstavba narazila na majetkoprávní řešení. Buďme
rádi, že po dohodě s CHKO Jeseníky se podařilo najít místo, kde si uvědomili, že na stávajícím lesním brodu vybudují nádrž, která
napomůže biodiverzitě. Ing. B. by chtěl ještě dodat, že v minulém roce v Novém Malíně Agentura ochrany krajiny a přírody zde
v obci pořádala školení, kde se okolní obce z Olomouckého kraje snažila namotivovat, aby fungovaly podobně jako obec Nový
Malín, aby si vytvořily podobný projekt a ten krok po kroku realizovaly. Bere, že dochází ke změně klimatu, opatření fungují jak
proti suchu, tak proti nadměrným srážkám. Pan Indra se ptá pana V., jaké opatření konkrétně by udělal, opravdu konkrétní technické řešení. Myslí si, že i když prší méně, tak prší intenzivněji, proto ta opatření zadržení vody mají význam. Pan V. odpovídá, že
jediný zdroj vody v Malíně jsou srážky, výdej je odpar, odtok a vlastní spotřeba v území, nic jiného. Můžeme změnit odtok a vlastní
spotřebu v území, to je jeho odpověď. Pan Indra odpovídá, že mu neodpověděl, jak to provede konkrétně. Pan Langer se ptá znovu pana B., jestli částku, kterou se chystají investovat do RN3 lze využít jinak, lépe. Pan B. uvádí, že lokalita je pro nádrž vhodná a
10 mil., o kterých se dočetl v jejich plátku, je úlet. Nedoporučil by nic jiného, z důvodu majetkoprávních vztahů ke stavbě v obci.
Doplňuje, že buď neudělají nic, nebo alespoň něco.
Pan Ostravský dává návrh na ukončení debaty.
ZO schvaluje ukončení debaty k bodu 4d) poměrem hlasů 11/2/2.
Pan Langer by chtěl navrhnout usnesení.
ZO schvaluje odložit veškerá jednání a veškerou agendu týkající se RN3,RN 4 přesunout na nové Zastupitelstvo poměrem hlasů
7/8/0. Návrh neprošel. Usnesení nebylo přijato.
Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování.
ZO ukládá starostovi vzít zpět návrh na vydání územního rozhodnutí ve věci Vodní nádrže č. 3 v údolí Malínského potoka poměrem hlasů 3/7/5. Návrh neprošel. Usnesení nebylo přijato.
4c) Studie využití přízemí domu č.p. 123 v Novém Malíně (dříve restaurace Holba)
Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Langer se ptá, jak je možné, že mají studii, která byla zadána na poslední Radě obce. Paní
Tylová uvádí, že ji vyhodnotili, nezadali. Pan Langer se ptá, kdo rozhodl, že v té budově dole bude restaurace. Pan starosta
uvádí, že Rada obce. Žádá se o dotační titul a musí být zpracována studie i na využití přízemí. Jestli z toho bude restaurace, kavárna, cukrárna, občanská vybavenost, to ještě není rozhodnuto. V květnu příštího roku se bude vyhodnocovat
žádost. Není to zatím rozhodnuto. Pan Smolicha se ptá na podmínky dotace, kdo tam bude bydlet. Paní Tylová odpovídá,
že je to bydlení pro cílené skupiny- samoživitelky atd. Paní Moravcová uvádí, že sociální bydlení není pro homeles, ti
nájem neplatí, neznamená to, že jde o nezačlenitelné lidi. Pan Smolicha uvádí, že se mu nezdá vhodné sociální bydlení a
hospoda. Paní Tylová uvádí, že se o tom diskutovalo, není to uzavřené, že by tam byla restaurace, když přijde někdo s lepším nápadem, může to tak být. Pan Langer chce uvést do zápisu, že paní Tylová odpověděla na otázku, kdo bude hospodu
provozovat, to teď neřešíme. K bodu se dále vyjádřili pan Schubert, B., pan starosta, Langer, Schlemmer a paní Tylová.
Paní Moravcová opustila místnost. Počet zastupitelů klesl na 14.
ZO schvaluje ukončení diskuze k bodu 4c) poměrem hlasů 10/1/2. Pan Alois Pospíšil nehlasoval.
Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere na vědomí zpracovanou studii využití přízemí domu č.p. 123 v Novém
Malíně zpracovanou Ing. arch IS.
5) Diskuze
Pan Schlemmer uvádí, že na www.zazdravou obec.cz/diskuze bylo uvedeno následující: „Na základě neveřejných a zřejmě i tajných informací, mohu občanům Malína říci, kdo bude pravděpodobně novým ředitelem či ředitelkou ZŠ N. Malín. Za projevenou
loajalitu a dlouholetou podporu to bude zcela jistě příbuzná z rodiny pana doktora Schlemmera. Vše k tomu směřuje a cílí. Bude
to jako při minulém výběrovém řízení na účetní OU. Nová se několik měsíců již zapracovávala a konkurz ještě neproběhl. Nu, tak
to v Malíně chodí za časů Pepana Všemocného.“ Pan Schlemmer reaguje na příspěvek následovně: „Nechápu, jak jakýsi falešný
prorok, schovávající se pod pseudonym M.Langr, je schopen vymyslet takovou lež a rozšiřovat ji mezi občany Malína. Konkurzního
řízení jsem se vůbec neúčastnil, v komisi jsem neseděl a ani žádné tajné koně jsem neměl. Autor této fámy se odvolává na nějaké
neveřejné a zřejmě i tajné informace, to lze u nás bohužel velmi snadno. Příspěvek, a není jediný, svědčí jen o tom, jak pisatelé na
těchto stránkách překrucují skutečnost, vědomě straší občany a nepravdivými informacemi se snaží ovlivňovat veřejné mínění.“
Vyžaduje tento příspěvek do zápisu.
Pan Schubert by chtěl dostávat materiály ve formátu, ve kterých se dá vyhledávat. Paní Tylová se domnívá, že to účetní program
neumí, ale zeptá se.
Pan B. připomíná problém s přílohou k minulému zápisu. Pan Smolicha se ptá, kolik připsali zisk z MVE na účet obce. Paní Tylová

odpovídá, že kolem 200 tis. A jedná se o jakousi pachtovní smlouvu. Pan Langer upozorňuje na chybějící nový sazebník dotazů na
stránkách obce. Dále se ptá, jaké náklady má PNM na prodanou vodu těm dvěma sousedním obcím, vše již probíral s Martinem
Minářem. Pan starosta mu odpovídá, že už to řeší pět let a pořád dokola. V diskuzi se dále vyjádřil pan starosta, Langer, paní Tylová, pan B., V. Pan Langer na závěr jednání zastupitelstva obce předal zapisovatelce písemnou interpelaci na paní místostarostku
obce, paní Tylovou.
Jednání skončeno ve 21:34 hod.
Zapsala: Bc. Miroslava Krausová
V Novém Malíně dne 28. 6. 2018
MUDr. Ivan Schlemmer, předsedající

		Josef Minář, starosta obce

						

Lenka Tylová, místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Anna Novosadová
RNDr. Vojtěch Vrana
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín
konaného dne 18. 6.2018 v Novém Malíně.
ZO schvaluje za členy návrhové komise paní Lenku Tylovou a pana Josefa Ostravského
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu paní Annu Novosadovou a RNDr. Vojtěcha Vranu
ZO schvaluje doplněný program 17. VZZO
ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku p.č. 1327/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82m2
v k.ú. Mladoňov u Oskavy dle GP č. 236-52/2018 z vlastnictví obce Nový Malín do vlastnictví manželů J. a E. K., Ol. a pozemku
p.č. 1057/2 zahrada o výměře 52m2 v k.ú. Mladoňov u Oskavy dle GP č. 236-52/2018 z vlastnictví manželů J.aE.K., Ol., do
vlastnictví obce Nový Malín, kdy cena směňovaných pozemků je stanovena jako cena obvyklá s ohledem na druh a způsob využití
pozemku a s ohledem na místní a časové poměry ve výši 100,-Kč/m2 s tím, že manželé J. a E. K. uhradí obci Nový Malín rozdíl
ve výměrách směňovaných pozemků ve výši 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých), (tj. 30m2 x 100,-Kč/1m2) a uhradí rovněž
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 300/1 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Nový Malín dle situačního
snímku za cenu ve výši 100,-Kč 1m2 bez DPH
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře cca 165 m2 v k. ú. Mladoňov u Oskavy dle
situačního snímku manželům J. a Z. Š., N.M. za cenu ve výši 100,- Kč za 1m2, části pozemku p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře
cca 306 m2 v k. ú. Mladoňov u Oskavy dle situačního snímku manželům A. M., B. nad P. a D. M., N.M. za cenu ve výši 100,- Kč
za 1m2 a části pozemku p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Mladoňov u Oskavy dle situačního snímku panu
J. K., N.M. za cenu ve výši 100,- Kč za 1m2 s tím, že navržená cena za prodej předmětných pozemků je stanovena s ohledem na
historické narovnání skutečného a právního stavu věci
ZO schvaluje bezúplatné nabytí:
˗ pozemku parc. č. 4096/2 ostatní plocha o výměře 692 m2 , dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ pozemku parc. č. 4096/3 ostatní plocha o výměře 113 m2 , dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ pozemku parc. č. 4096/4 ostatní plocha o výměře 171 m2 , dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ pozemku parc. č. 4096/5 ostatní plocha o výměře 20 m2 , dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ pozemku parc. č. 4096/6 ostatní plocha o výměře 17 m2 , dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ část pozemku parc. č. 4096 díl „a“ ostatní plocha o výměře 14 m2 , který je sloučen do pozemku parc. č. 543 ostatní plocha
dle geometrického plánu č. 1701 – 578/2017 ze dne 8. 2. 2018
˗ část pozemku parc. č. 4096 o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část pozemku
parc. č. 4096 díl „b“ o  výměře 26 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 493/1 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4096 o výměře 56 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část pozemku
parc. č. 4096 díl „d“ o  výměře 56 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 4097/2 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4097 o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část pozemku
parc. č. 44097 díl „m“ o  výměře 26 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 408 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4097 o výměře 1035 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část
pozemku parc. č. 4097 díl „l“ o  výměře 1035 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 435 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4097 o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část pozemku
parc. č. 4097 díl „k“ o  výměře 20 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 2255/1 ostatní plocha,

˗

část pozemku parc. č. 4097 o výměře 305 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část
pozemku parc. č. 4097 díl „f“ o  výměře 305 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 4097/2 ostatní plocha,
˗ část pozemku parc. č. 4097 o výměře 415 m2, dle geometrického plánu č. 1700 – 577/2017 ze dne 15. 2. 2018 část
pozemku parc. č. 4097 díl „n“ o  výměře 415 m2, který je sloučen do pozemku p.č. 4097/3 ostatní plocha,
vše v katastrálním území a obci Nový Malín, z vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Nový Malín
ZO schvaluje účetní závěrku obce Nový Malín za rok 2017
ZO schvaluje závěrečný účet obce Nový Malín za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nový
Malín za rok 2017 bez výhrad
ZO schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru na stavbu šaten fotbalového klubu v Novém Malíně ve výši 8 mil. Kč s
úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,07 % p.a. od Komerční banky a.s. pro obec Nový Malín
ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000,-Kč mezi Obcí Nový Malín, Nový Malín
240, 788 03, zastoupené starostou Josefem Minářem jako darující a Římskokatolickou farností Libina, Jiráskova 33, 788 05,
zastoupené administrátorem P. Karlem Janečkem, jako obdarovanou za účelem realizace odvodnění kostela sv. Mikuláše v místní
části Mladoňov
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2304/27, 2304/107, 2304/108, 2304/109 a 2304/110 vše v k.ú. Nový Malín
ZO stanovuje na další volební období počet členů Zastupitelstva obce v počtu 15
Usnesení zapsal: Lenka Tylová a Josef Ostravský
Opis: Miroslava Krausová
_________________
       		

_______________________

Josef Minář                                                          Lenka Tylová

                                                    starosta obce                                                    místostarosta obce
18. veřejné zasedání ZO Nový Malín
konané dne 24. 9. 2018
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Přítomno: 13 členů ZO, Josef Minář, Lenka Tylová, Lenka Paclíková, MUDr. Ivan Schlemmer, Anna Novosadová, Martin Langer,
Josef Ostravský, Ing. Vladimír Faltus, RNDr. Vojtěch Vrana, Ing. Jaromír Indra, MUDr. Zdeněk Štěpán, Dagmar Moravcová, RNDr.
Jiří Schubert
Omluveni: Josef Smolicha, Alois Pospíšil
Předsedající: MUDr. Ivan Schlemmer
Z Á P I S Z J E D N Á N Í:
Předsedající MUDr. Ivan Schlemmer zahájil zasedání ZO v 18:00 hod.
Pan předsedající uvítal zastupitele a konstatoval, že VZZO bylo řádně svoláno, pozvánka byla řádně zveřejněna. Pan Langer chce
uvést do zápisu, že tomu tak není. Dále pan Schlemmer konstatoval, že je přítomno 13 zastupitelů a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeni schopné.
Dále předsedající určil zapisovatelem na 18.VZZO Bc. Miroslavu Krausovou.
Dále předsedající určil dva skrutátory paní Janu Vohralíkovou a Dagmar Kubíčkovou.
Do návrhové komise navrhl paní Lenku Tylovou a Annu Novosadovou.
Následně dal předsedající o tomto návrhu hlasovat.
ZO schvaluje za členy návrhové komise paní Lenku Tylovou a Annu Novosadovou poměrem hlasů 13/0/0.
Za ověřovatele zápisu předsedající navrhl Ing. Vladimíra Faltuse a Ing. Jaromíra Indru. Následně dal o těchto osobách hlasovat.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Ing. Vladimíra Faltuse a Ing. Jaromíra Indru poměrem hlasů 13/0/0.
Dále předsedající seznámil zastupitele a veřejnost s body programu zasedání ZO.

Navržený program zasedání 18. VZZO Nový Malín:
1) Kontrola plnění usnesení
a) Interpelace
2) Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. Mladoňov u Oskavy – A a DMi, JK a Ja ZŠ
b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Nový Malín - VD
c) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1268 v k.ú. Nový Malín – R a ZN
d) Žádost o prodej pozemků p.č. 3773/13 a 3781/32 v k.ú. Nový Malín – JZ
e) Žádost o prodej pozemku p.č. 2304/47 v k.ú. Nový Malín – MK
3) Finanční záležitosti
a) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2018
b) Rozpočtová opatření na vědomí
4) Ostatní
5)Diskuze
Po přečtení programu předsedající vyzval zastupitele, zda má někdo z nich návrh na jeho změnu nebo doplnění. Pan Langer by
chtěl v bodě Ostatní vysvětlit, proč bylo VZZO svoláno po termínu a dává návrh usnesení, o kterém chce hlasovat.
Následně dal předsedající o tomto návrhu pana Langera hlasovat.
ZO schvaluje do bodu Ostatní přidat bod, ve kterém pan starosta vysvětlí, proč bylo VZZO svoláno se zpožděním poměrem hlasů
4/6/3. Návrh neprošel. Usnesení nebylo přijato.
Následně dal předsedající o programu 18.VZZO hlasovat.
ZO schvaluje program 18. VZZO poměrem hlasů 12/1/0.
Zápis z minulého jednání byl schválen tím, že k němu nebyly vzneseny námitky.
Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere na vědomí.
1a) Interpelace – dotazy zastupitelů ze 17. VZZO
Bod uvádí pan Schlemmer.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena.
Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere na vědomí.
2)
Majetkoprávní záležitosti
2a) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. Mladoňov u Oskavy – manželé J a ZŠ, N.M., manželé Ing. AM, B. nad P., a
DM, N.M., pan JK, N.M.
Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Štencl bod představuje.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena, bylo přistoupeno k hlasování.
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1313/4 ostatní plocha v k. ú. Mladoňov u Oskavy dle GP č. 235115/2018 manželům J a ZŠ, N.M. za cenu ve výši 100,- Kč za 1m2, dále pak pozemku p.č. 1313/5 ostatní plocha v k. ú. Mladoňov
u Oskavy dle GP č. 235-115/2018 manželům Ing. AM, B. nad P. a DM, N.M. za cenu ve výši 100,- Kč za 1m2 a pozemku p.č. 1313/6
ostatní plocha v k. ú. Mladoňov u Oskavy dle GP č. 235-115/2018 panu JK, N.M. za cenu ve výši 100,- Kč za 1m2 s tím, že kupní cena
za prodej předmětných pozemků je stanovena s ohledem na historické narovnání skutečného a právního stavu věci a kupující se
dále zavazují uhradit společně náklady spojené s vyhotovením GP č. 235-115/2018 a správní poplatek z návrhu na vklad vlastnického práva dle předmětné kupní smlouvy do katastru nemovitostí poměrem hlasů 12/0/1.
2b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Nový Malín – VD, N.M.
Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Štencl bod představuje.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena, bylo přistoupeno k hlasování.
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 300/4 ostatní plocha v k.ú. Nový Malín dle GP č. 1735-116/2018
za cenu ve výši 100,-Kč/m2bez DPH manželům V a LD, oba bytem N.M. s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
příslušného geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí poměrem hlasů 13/0/0.
2c) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1268 v k.ú. Nový Malín – R a ZN, N.M.

Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Štencl bod představuje.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena, bylo přistoupeno k hlasování.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1268/2 ostatní plocha o výměře 130 m2 v k.ú. Nový Malín dle GP č. 1736-117/2018 za
cenu ve výši 100,-Kč/m2 poměrem hlasů 11/1/1.
2d) Žádost o prodej pozemků p.č. 3773/13 a p.č. 3781/32 v k.ú. Nový Malín – JZ, N.M. (lokalita U Poldru).
Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Štencl bod představuje.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena, bylo přistoupeno k hlasování.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 3773/13 orná půda o výměře 16 m2 a p.č. 3781/32 ostatní plocha o výměře 114 m2 oba
v k.ú. Nový Malín dle situačního snímku za cenu ve výši 100,-Kč/m2 bez DPH poměrem hlasů 13/0/0.
2e) Žádost o prodej pozemku p.č. 2304/47 v k.ú. Nový Malín – MK
Bod uvádí pan Schlemmer. Pan Štencl bod představuje.
Paní Moravcová se informuje o pozemcích kolem, poloze pozemku, přístupu a jejich ceně. Pan Langer podává protinávrh, aby
cena pozemku byla 500,- Kč.
Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování, a to nejprve o protinávrhu pana Langera.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2304/47 orná půda o výměře 151 m2 v k.ú. Nový Malín dle situačního snímku za cenu
ve výši 500,-Kč/m2 bez DPH poměrem hlasů 9/0/4.
3)Finanční záležitosti
3a) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2018
Bod uvádí pan Schlemmer
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena.
Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere zprávu na vědomí.
3b) Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2018.
Bod uvádí pan Schlemmer
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena.
Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2018 a č. 6/2018 v předloženém znění.
4) Ostatní
Pan Štencl se přihlásil o slovo a vysvětluje, proč bylo VZZO svoláno pár dnů po termínu uplynutí tří měsíců od konání
posledního VZZO (18. 6. 2018), jak uvádí zákon o obcích s tím, že toto rozhodně nezpůsobuje neplatnost rozhodnutí
přijatých na dnešním VZZO, a není s tímto spojena rovněž žádná zákonem stanovená sankce. Důvodem byla delší nepřítomnost pana Schlemmera v průběhu měsíce září 2018, čekalo se na něj s ohledem na to, že již delší dobu je předsedajícím
na veřejných zasedáních zastupitelstva obce Nový Malín.
5) Diskuze
Pan Schubert se ptá vedení obce, zda náhodou nepřišel nějaký přípis ze Státního zastupitelství, co se týká opatrovnictví obce. Pan
Štencl odpovídá jako právník obce, aby nedošlo k mylným výkladům této informace. Pan Štencl vysvětluje, že se jedná o procesní
ustanovení paní Mgr. H, advokátky v Šumperku, obci Nový Malín v trestním řízení vedeném PČR v Šumperku proti Provozní Nový
Malín a proti panu Josefu Minářovi, kdy obec Nový Malín je v daném řízení vedena jako poškozená, a to na možný střet zájmů
v daném trestním řízení. Je to zcela běžné procesní opatření pro konkrétní právní řízení, které dosud není skončeno. Neznamená
to žádné omezení pravomocí starosty, žádné omezení pro fungování obce apod.
Dále se pan Schubert ptá, proč nedostal informace na otázku kolem Pískovny. Pan Štencl na dotaz reaguje s tím, že má ve věci
plnou moc a nejlépe ví, co má o situaci říct. Ze strany ČIŽP probíhá řízení o uložení pokuty, které doposud není pravomocně
skončeno. Obci byla ze strany ČIŽP udělena sankce, na základě odvolání obce odvolací orgán, tj. MŽP rozhodnutí ČIŽP zrušilo a
věc vrátilo ČIŽP k dalšímu řízení, které dosud nebylo pravomocně skončeno. Pan Schubert chtěl rozhodnutí předložit včetně podaného odvolání a pan Štencl toto odmítl vydat z toho důvodu, že podle něj je pan Schubert zastupitelem opozičním. Dále pan
Štencl doplňuje, že Krajský úřad dal za pravdu panu Schubertovi, že se nedá rozlišovat zastupitel opoziční a koaliční pro tyto účely
a jako zastupitel na to má pan Schubert nárok, sám rozhodl o tom a informace panu Schubertovi nepodal. Je to jeho rozhodnutí,
možná špatné, ale dokud to nebude pravomocně skončeno, informace nevydá. Dále se k bodu vyjádřili pan F, Langer, Schlemmer,
Schubert, V.
Pan Langer dává návrh na odvolání pana Štencla jako právníka obce a hlasování chce jmenovitě.

Následně dal předsedající o tomto návrhu pana Langera hlasovat.
ZO navrhuje odvolat právní službu obce ihned poměrem hlasů 2/10/1. Návrh nebyl přijat. Pro: Langer, Schubert Proti: Minář,
Tylová, Paclíková, Schlemmer, Novosadová, Ostravský, Faltus, Vrana, Indra, Štěpán. Zdržela se:Dagmar Moravcová
Pan Langer se ptá pana starosty, že v minulém zápise se objevilo, že blokuje cestu za školou, tak jak to, že se do ní pustil bez něj.
Paní Tylová uvádí, že pokračují, akorát vše prodražili, je k zamyšlení, co se nakonec našlo jako závadné.
Pan Korytář se ptá paní Tylové, když říkala, že stavbu prodražil pan Langer, zda on tam navezl ten odpad. Paní Tylová odpovídá,
že PNM je zhotovitel a odvezla tam materiál z povolené stavby, který demolovala. Pan K se dále ptá na zastávku u školy, že slyšel,
že zastávka bude stát přes 240tis., zda je to pravda. Paní Tylová odpovídá, že to bude určitě přes 100tis,-Kč, což je asi jen nákupní
cena zastávky, dále neví. Pan Langer částku 240 tis. potvrzuje, četl smlouvu o dílo. Paní Tylová uvádí, že v této částce určitě není
jen přístřešek. K bodu se dále vyjádřil pan starosta, pan Schlemmer, pan Langer. Pan Schubert se informuje o cestě za školou, kdy
bude hotová a jaký povrch bude použit. Pan starosta uvádí, že to sami prodloužili, tak teď budou šlapat v blátě. A ještě se ptá,
kdo celou věc udal, vše se prodražilo o půl milionu Kč. Paní Moravcová uvádí, že ona a bude to dělat i v budoucnu, když se naváží
odpady kamkoliv jinam, než se má. Vychovává své děti, aby prostředí, ve kterém žijí, čistily, jestli to byly odpady, tak tam neměly
co dělat. Paní Tylová se ptá paní Moravcové, zda se tam byla podívat, třeba by změnila svůj názor. Pan Schubert se hrdě přiznává,
že to udal. Pan starosta uvádí, že se vše vrátí, bude vše stejné, akorát se to jejich udáním prodražilo. K bodu se dále vyjádřil pan
Langer, Schubert, pan starosta, pan V.
Pan Langer popisuje situaci na křižovatce u školy po dešti. Pan starosta odpovídá, že situace se řeší ekologicky, vsakováním. Pan
Langer vyžaduje uvést do zápisu, že se o tento problém postarají.
Pan Schubert se znovu vrací k tématu Pískovny a dává návrh na hlasování o následujícím usnesení
„ZO nařizuje vydat neprodleně usnesení ČIŽP, odvolání obce a usnesení odvolacího orgánu ve věci řízení ČIŽP proti Obci Nový
Malín“.
Následně dal předsedající o tomto návrhu pana Schuberta hlasovat.
ZO nařizuje vydat neprodleně usnesení ČIŽP, odvolání obce a usnesení odvolacího orgánu ve věci řízení ČIŽP proti Obci Nový Malín
poměrem hlasů 3/9/1. Návrh nebyl přijat. Pro: Langer, Moravcová, Schubert Proti: Minář, Tylová, Paclíková, Schlemmer, Novosadová, Ostravský, Vrana, Indra, Štěpán Zdržel se: Faltus
Paní Š se ptá, jak to vypadá s hřištěm v Mladoňově. Paní Tylová uvádí, že projekt je zpracován, jsou tam nové lavičky, investovalo se do hřiště u školy, které mohou také navštěvovat občané Mladoňova, není to v současné chvíli prioritou. Paní Moravcová
potvrzuje nové lavičky, v plánu je přístřešek, nemyslí si, že by se mohlo chodit na hřiště u školy. Pan Langer se ptá, jak to je s tím
navštěvováním hřiště u ÚEV. Paní Tylová doplňuje, že jde o domluvu s paní P, ředitelkou ÚEV.
Jednání skončeno v 19:13 hod.
Zapsala: Bc. Miroslava Krausová
V Novém Malíně dne 2. 10. 2018
MUDr. Ivan Schlemmer, předsedající
					
Ověřovatelé zápisu:

		

Josef Minář, starosta obce

Lenka Tylová, místostarosta obce

Ing. Vladimír Faltus 					

Ing. Jaromír Indra

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín
konaného dne 24. 9.2018 v Mladoňově.
ZO schvaluje za členy návrhové komise paní Lenku Tylovou a Annu Novosadovou.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Ing. Vladimíra Faltuse a Ing. Jaromíra Indru.
ZO schvaluje program 18. VZZO Nový Malín.
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1313/4 ostatní plocha v k. ú. Mladoňov u Oskavy dle GP č. 235115/2018 manželům J a ZŠ, N.M. za cenu ve výši 100,- Kč za 1m2, dále pak pozemku p.č. 1313/5 ostatní plocha v k. ú. Mladoňov
u Oskavy dle GP č. 235-115/2018 manželům Ing. AM, B. nad P. a DM, N.M., za cenu ve výši 100,- Kč za 1m2 a pozemku p.č.
1313/6 ostatní plocha v k. ú. Mladoňov u Oskavy dle GP č. 235-115/2018 panu JK, N.M., za cenu ve výši 100,- Kč za 1m2 s tím, že
kupní cena za prodej předmětných pozemků je stanovena s ohledem na historické narovnání skutečného a právního stavu věci
a kupující se dále zavazují uhradit společně náklady spojené s vyhotovením GP č. 235-115/2018 a správní poplatek z návrhu na

vklad vlastnického práva dle předmětné kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 300/4 ostatní plocha v k.ú. Nový Malín dle GP č. 1735-116/2018
za cenu ve výši 100,-Kč/m2bez DPH manželům V a LD, oba bytem N.M. s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
příslušného geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1268/2 ostatní plocha o výměře 130 m2 v k.ú. Nový Malín dle GP č. 1736-117/2018 za
cenu ve výši 100,-Kč/m2.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 3773/13 orná půda o výměře 16 m2 a p.č. 3781/32 ostatní plocha o výměře 114 m2 oba
v k.ú. Nový Malín dle situačního snímku za cenu ve výši 100,-Kč/m2 bez DPH.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2304/47 orná půda o výměře 151 m2 v k.ú. Nový Malín dle situačního snímku za cenu
ve výši 500,-Kč/m2 bez DPH.
Usnesení zapsal: Lenka Tylová a Anna Novosadová
Opis: Miroslava Krausová
_________________
       		

_______________________

Josef Minář                                                          Lenka Tylová

                                                     starosta obce                                                    místostarosta obce
1. veřejné zasedání ZO Nový Malín
konané dne 5. 11. 2018
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Přítomno: 15 členů ZO, Mgr. Marek Štencl, Lenka Tylová, MUDr. Zdeněk Štěpán, Mgr. Marcela Budinová, Bc. Jan Šváb, Josef
Minář, Mgr. Jana Švábová, MUDr. Ivan Schlemmer, Lenka Paclíková, Ing. Luděk Felkl, Josef Smolicha, Ing. Monika Ondráčková, Ing.
Jana Andrísková, Ing. Petr Kuba, Ing. Pavel Boucký
Omluveni: 0
Předsedající: MUDr. Ivan Schlemmer
Z Á P I S Z J E D N Á N Í:
Z pověření dosavadního starosty obce zahájil MUDr. Ivan Schlemmer jako předsedající ustavující 1. veřejné zasedání ZO v 18,02
hod.
Pan Schlemmer uvedl, že před zahájením dnešního zasedání bylo všem členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění. Informace o
konání ustavujícího zastupitelstva obce byla řádně zveřejněna po dobu nejméně 7 dní, a to od 25. 10. 2018 do 5. 11. 2018.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Z ověřené prezenční listiny dnešního jednání vyplývá, že je zde přítomno
všech 15 členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina zvolených, dnešní zasedání je tedy schopno se usnášet. Konkrétně
pak jmenoval jednotlivé zastupitele za jednotlivé volební strany.
Dále navrhl, aby se přistoupilo ke složení slibu jednotlivými členy zastupitelstva obce. Celý tento slavnostní akt důkladně vysvětlil
a požádal, aby přečtení slibu provedla p. Mgr. Jana Švábová a zahájila tímto slavnostní akt slibu. Paní Švábová tedy přečetla
znění slibu, dále předsedající jmenovitě vyzval zvolené zastupitele k tomu, aby každý z nich povstal a řekl slovo ,,slibuji“. Všech
15 zastupitelů takto učinilo. Podpisem slibové listiny každého člena zastupitelstva pak bylo ukončeno složení předepsaného slibu
členů zastupitelstva obce.
Dále pan Schlemmer určil zapisovatelem z dnešního jednání paní Dagmar Kubíčkovou a za skrutátory paní Dagmar Kubíčkovou a
paní Miroslavu Krausovou.
Dále předsedající navrhl, aby členy návrhové komise z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín byly paní
Lenka Tylová a paní Jana Švábová. Následně se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů jiný návrh a vzhledem k tomu, že jiný návrh
na členy návrhové komise nebyl přednesen, nechal hlasovat o navržených kandidátech do návrhové komise.
Usnesení:
ZO schvaluje za členy návrhové komise paní Lenku Tylovou a paní Janu Švábovou poměrem hlasů 15/0/0.
Dále předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín byli pan Jan
Šváb a paní Lenka Paclíková. Následně se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů jiný návrh a vzhledem k tomu, že jiný návrh na

ověřovatele zápisu nebyl přednesen, nechal hlasovat o navržených kandidátech na ověřovatele zápisu.
Usnesení:
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jana Švába a paní Lenku Paclíkovou poměrem hlasů 15/0/0.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dále přešel pan Schlemmer k přednesení programu zasedání zastupitelstva obce, který je následující:
1) Složení slibu členů zastupitelstva (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
2) Volba starosty, místostarosty a členů RO
3) Zřízení výborů ZO
4) Odměny členům ZO, RO a výborů ZO
5) Majetkoprávní záležitosti
- Převody nemovitostí:
a) žádost o prodej pozemku p.č. 1268/2 o výměře 130 m2 ostatní plocha
v k.ú. Nový Malín si podali manželé R a ZN, NM
b) žádost o prodej pozemků p. č. 3773/13 orná půda o výměře 16 m2 a p.č. 3781/32 ostatní          plocha o výměře 114 m2
v k.ú. Nový si podal JZ, NM (lokalita U          Poldru)
c) žádost o prodej pozemku p.č. 2304/47 orná půda o výměře 151 m2 v k.ú. Nový Malín si          podal MK
6) Finanční záležitosti
a) TJ Sokol Nový Malín – Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy – navýšení částky
7) Ostatní
a) určení zastupitele pro Změnu č. 1 ÚP Nový Malín
8) Diskuse
Následně předsedající vyzval zastupitele k doplnění programu. Návrhy na doplnění programu ze strany zastupitelů nebyly
předloženy. Poté dal předsedající hlasovat o předloženém návrhu programu zastupitelstva.
Usnesení:
ZO schvaluje předložený program 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín poměrem hlasů 15 pro/0 proti/0 zdržel
se hlasování.
Konečná podoba programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce pak je následující:
1) Složení slibu členů zastupitelstva (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
2) Volba starosty, místostarosty a členů RO
3) Zřízení výborů ZO
4) Odměny členům ZO, RO a výborů ZO
5) Majetkoprávní záležitosti
- Převody nemovitostí:
a) žádost o prodej pozemku p.č. 1268/2 o výměře 130 m2 ostatní plocha
v k.ú. Nový Malín si podali manželé R a ZN, N
b) žádost o prodej pozemků p. č. 3773/13 orná půda o výměře 16 m2 a p.č. 3781/32 ostatní          plocha o výměře 114 m2
v k.ú. Nový si podal JZ, NM (lokalita U          Poldru)
c) žádost o prodej pozemku p.č. 2304/47 orná půda o výměře 151 m2 v k.ú. Nový Malín si          podal MK
6) Finanční záležitosti
a) TJ Sokol Nový Malín – Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy – navýšení částky
7) Ostatní
a) určení zastupitele pro Změnu č. 1 ÚP Nový Malín
8) Diskuse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po odhlasování programu zasedání 1. VZZO předsedající přešel k volbě starosty, místostarosty a členů rady obce a navrhl, aby
kromě jednoho místostarosty byli zvoleni další tři členové rady obce a rada obce pracovala v 5 – ti členném složení. Vyzval členy
zastupitelstva obce k jinému návrhu a vzhledem k tomu, že jiný návrh ze strany zastupitelů nebyl přednesen, dal předsedající o
tomto bodu hlasovat.
Usnesení:
ZO určuje, že obec bude mít jednoho místostarostu, další tři členy rady obce a rada obce bude mít 5 členů poměrem hlasů 15 pro
/0 proti /0 zdržel se hlasování.
Dále předsedající ZO navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu ust. § 71 zákona o obcích.
Vyzval členy zastupitelstva obce k jinému návrhu a vzhledem k tomu, že jiný návrh ze strany zastupitelů nebyl přednesen, dal
předsedající o tomto bodu hlasovat.

Usnesení:
ZO určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn poměrem hlasů 15 pro /0 proti /0 zdržel se
hlasování.
Dále předsedající ZO konstatoval, že volba starosty, místostarosty, dalších radních, jakož i předsedů a členů zřizovaných výborů
bude probíhat veřejným hlasování zdvižením ruky, pokud nebude ZO schválen tajný způsob hlasování. Předsedající vyzval ZO,
zda má někdo návrh na jiný způsob hlasování. Pan Felkl přednesl návrh na hlasování tajnou volbou. Předsedající následně vyzval
zastupitele k hlasování o návrhu pana Felkla, aby volba starosty, místostarosty, dalších radních, předsedů a členů zřizovaných
výborů proběhla tajnou volbou.
Po hlasování předsedající konstatoval, že návrh pana Felkla byl odmítnut poměrem hlasů 6 pro/9 proti/0 se zdrželi hlasování a
usnesení k tomuto návrhu nebylo přijato.
Předsedající následně konstatoval, že volba starosty, místostarosty, dalších radních, jakož i předsedů a členů zřizovaných výborů
zastupitelstva obce proběhne veřejnou volbou.
Předsedající upozornil zastupitele, že nejdříve bude volen starosta, po jeho zvolení bude přistoupeno k volbě místostarosty a dále
pak k volbě tří radních. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Následně bylo přistoupeno k volbě starosty obce Nový Malín.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby navrhly svého kandidáta na funkci starosty obce.
Paní Lenka Tylová navrhla pana Mgr. Marka Štencla, ostatní členové ZO nenavrhli žádného dalšího kandidáta. Následně proběhla
veřejná volba starosty obce.
Usnesení:
ZO zvolilo pana Mgr. Marka Štencla starostou obce Nový Malín poměrem hlasů 13 pro/ 1 proti/1 se zdržel.
Pan MUDr. Ivan Schlemmer předal slovo nově zvolenému starostovi obce Mgr. Marku Štenclovi. Následoval projev nově
zvoleného starosty obce. Poté pan starosta pověřil dalším řízením zasedání zastupitelstva ZO dosavadního předsedajícího pana
Ivana Schlemmera.
Předsedající dále uvedl, že program 1. VZZO bude pokračovat ve volbě místostarosty a dalších členů rady obce a vyzval členy
zastupitelstva k navržení kandidátů na funkci místostarosty obce. Pan Štencl navrhl paní Lenku Tylovou, pan Felkl navrhl paní
Moniku Ondráčkovou. Následně proběhla veřejná volba místostarosty obce v pořadí, v jakém byl učiněn návrh jednotlivých
kandidátů. Nejdříve tedy bylo hlasováno o kandidátce paní Lence Tylové.
Usnesení:
ZO volí paní Lenku Tylovou místostarostkou obce Nový Malín poměrem hlasů 8pro/6 proti/1 se zdržel.
Dále bylo pokračováno volbou 1. člena rady obce. Pan MUDr. Ivan Schlemmer vyzval zastupitelstvo k přednesení návrhu na pozici
1. člena rady obce.
Pan starosta navrhuje pana Josefa Mináře, pan Felkl navrhuje pana Josefa Smolichu, který není trestně stíhanou osobou ani nemá
vazbu na trestně stíhanou právnickou osobu. Následně proběhla veřejná volba 1. člena rady obce.
Usnesení:
ZO volí pana Josefa Mináře 1. členem rady obce Nový Malín poměrem hlasů 8 pro/6 proti/ 1 zdržel se hlasování.
Dále bylo pokračováno volbou 2. člena rady obce. Pan MUDr. Ivan Schlemmer vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhu na
pozici 2. člena rady obce.
Pan starosta navrhl paní Janu Švábovou, pan Felkl navrhl pana Josefa Smolichu. Následně proběhla veřejná volba 2. člena rady
obce.
Usnesení:
ZO volí paní Janu Švábovou 2. členem rady obce Nový Malín poměrem hlasů 11 pro/1 proti/ 3 zdržel se hlasování.
Dále bylo pokračováno volbou 3. člena rady obce. Pan MUDr. Ivan Schlemmer vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhu na
pozici 3. člena rady obce.
Pan starosta navrhl pana Jana Švába, pan Felkl navrhl pana Josefa Smolichu. Následně proběhla veřejná volba 3. člena rady obce.
Usnesení:
ZO volí pana Jana Švába 3. členem rady obce Nový Malín poměrem hlasů 8 pro/1 proti/6 zdržel se hlasování.
3) Zřízení výborů ZO
Předsedající ZO před volbou do výborů konstatoval, že zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány
výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory ZO. ZO zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor ze zákona, a to dle § 119 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Předsedou těchto výborů je vždy člen zastupitelstva. Výbory plní úkoly, kterými je pověří

ZO. Finanční i kontrolní výbor jsou nejméně tříčlenné. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZO. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZO a RO, dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo
ZO. Dosud byly v naší obci tyto výbory vždy tříčlenné. Současně navrhl, aby ZO zřídilo tříčlenný finanční výbor ZO Nový Malín a
tříčlenný kontrolní výbor ZO Nový Malín. Dále se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh nebyl přednesen.
Usnesení:
ZO zřizuje tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor zastupitelstva obce Nový Malín poměrem hlasů 15pro/0proti/0zdržel
se hlasování.
V rámci tohoto bodu programu bylo dále přistoupeno k volbě předsedy finančního výboru a dvou jeho členů a dále k volbě
předsedy kontrolního výboru a dvou jeho členů.
Pan MUDr. Ivan Schlemmer vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na funkci předsedy finančního výboru ZO. Pan
starosta navrhl pana Ing. Petra Kubu. Další návrh přednesen nebyl. Následně proběhla veřejná volba předsedy finančního výboru
ZO Nový Malín.
Usnesení:
ZO volí pana Ing. Petra Kubu předsedou finančního výboru ZO Nový Malín poměrem hlasů 14 pro/0 proti/ 1 se zdržel hlasování.
Následně pan MUDr. Ivan Schlemmer vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na funkci 1. člena finančního výboru ZO.
Pan starosta navrhl jako kandidáta paní Mgr. Marcelu Budinovou. Další kandidát navržen nebyl. Následně proběhla veřejná volba
1. člena finančního výboru ZO Nový Malín.
Usnesení:
ZO volí 1. členem finančního výboru paní Mgr. Marcelu Budinovou poměrem hlasů 14pro/0 proti/ 1 zdržel se hlasování.
Dále pak MUDr. Ivan Schlemmer vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na funkci 2. člena finančního výboru ZO. Pan
starosta navrhl jako kandidáta pana Josefa Ostravského. Další kandidát navržen nebyl. Následně proběhla veřejná volba 2. člena
finančního výboru ZO Nový Malín.
Usnesení:
ZO volí pana Josefa Ostravského 2. členem finančního výboru ZO Nový Malín poměrem hlasů 15 pro/0proti/0 se zdržel
hlasování.
Dále bylo přistoupeno k volbě předsedy kontrolního výboru ZO a pan MUDr. Ivan Schlemmer vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru ZO. Pan starosta navrhl jako kandidáta pana Ing. Pavla Bouckého.
Další kandidát navržen nebyl. Následně proběhla veřejná volba předsedy kontrolního výboru ZO Nový Malín.
Usnesení:
ZO volí pana Ing. Pavla Bouckého předsedou kontrolního výboru ZO Nový Malín poměrem hlasů 14 pro/0 proti/1 se zdržel
hlasování.
Následně vyzval pan MUDr. Ivan Schlemmer členy zastupitelstva k přednesení návrhů na funkci 1. člena kontrolního výboru ZO.
Pan starosta navrhl pana Jana Švába. Další kandidát navržen nebyl. Následně proběhla veřejná volba 1. člena kontrolního výboru
ZO Nový Malín.
Usnesení:
ZO volí pana Jana Švába 1. členem kontrolního výboru ZO Nový Malín poměrem hlasů 10pro/0 proti/ 5 zdrželo se hlasování.
Konečně pak MUDr. Ivan Schlemmer vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na funkci 2. člena kontrolního výboru ZO.
Pan starosta navrhl pana Josefa Smolichu. Další kandidát navržen nebyl. Následně proběhla veřejná volba 2. člena kontrolního
výboru ZO Nový Malín.
Usnesení:
ZO volí pana Josefa Smolichu 2. členem kontrolního výboru ZO Nový Malín poměrem hlasů 14 pro/0 proti/1zdržel se hlasování.
Pan předsedající konstatoval, že dalším bodem schváleného programu 1.VZZO je volba členů osadního výboru Mladoňov.
Vzhledem k tomu, že osadní výbor v Mladoňově žádá o změnu jeho členů, byl předložen návrh na personální obsazení osadního
výboru v Mladoňově takto: předseda osadního výboru paní Anna Novosadová, členové osadního výboru Martin Struhár a Barbora
Struhárová. Nejdříve bylo přistoupeno k volbě předsedy osadního výboru, kde je navržena paní Anna Novosadová. Předsedající
se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Pan Felkl navrhuje na funkci předsedy osadního výboru paní Dagmar Moravcovou. Následně
proběhla veřejná volba předsedy osadního výboru ZO Nový Malín.
Usnesení:
ZO volí do funkce předsedy osadního výboru ZO Nový Malín paní Annu Novosadovou poměrem hlasů 10 pro/0 proti/5 zdržel se
hlasování.
Dále pan předsedající uvedl, že do funkce člena osadního výboru je navržen pan Martin Struhár. Dotázal se, zda má někdo jiný
návrh. Jiný návrh nebyl podán. Následně proběhla volba člena osadního výboru.

Usnesení:
ZO volí do funkce člena osadního výboru pana Martina Struhára poměrem hlasů pro 15/proti 0/zdržel se 0.
Dále pan předsedající konstatoval, že do funkce druhého člena osadního výboru je navržena paní Barbora Struhárová. Dotázal se,
zda má někdo jiný návrh. Jiný návrh nebyl podán. Následně proběhla volba člena osadního výboru.
Usnesení:
ZO volí do funkce člena osadního výboru paní Barboru Struhárovou poměrem hlasů pro 15/proti 0/zdržel se 0.
Předsedajícím byl uveden poslední bod této části zastupitelstva, a to odměny členů zastupitelstva obce, rady obce a výborů
zastupitelstva. Pan předsedající předal slovo panu starostovi, který celou problematiku zpracoval. Pan starosta informuje, že
zastupitelé obdrželi v podkladech na zasedání zastupitelstva tabulku srovnávající dosavadní odměny za výkon těchto funkcí
včetně srovnání maxim, které jednak určuje nařízení vlády v případě zastupitelů. Co se týká nečlenů zastupitelstva, kteří jsou
v komisích rady obce nebo ve výborech zřízených zastupitelstvem, tam je rozhodování zcela v kompetenci zastupitelstva obce.
Návrhy jsou uvedeny i s ohledem na to, že od 1. ledna 2019 vstoupí v platnost další nařízení vlády, které ještě zhruba o 8%
navyšuje schválená maxima. Návrhy odměn vychází i z tohoto nového nařízení tak, aby nemuseli být po Novém roce odměny
znovu schvalovány. Odměny jsou navrženy vyšší, než byly doposud, nicméně jsou navrženy zhruba v rozmezí 50 – 80% těch
maximálních částek i s ohledem na to, že např. zastupitel měl jen 600,- Kč a členové výborů zastupitelstva nedostávali odměnu
žádnou. Pan starosta si osobně myslí, že je potřeba toto napravit, aby činnost jak zastupitelů, tak všech členů komisí a výborů byla
nějakým způsobem motivována – alespoň za to, že stráví čas přípravou nebo účastí na jednání výborů, komisí apod. Pan starosta
uvádí, že částky nejsou maximální, pouze v případě zastupitele ano, protože byla dlouhou dobu 600,- Kč a dlouhou dobu nebyla
zvýšena. K tomuto bodu je navrhováno vícero usnesení. Navržená usnesení vycházejí ze vzorových usnesení metodických pokynů
Ministerstva vnitra i kraje. Je to rozlišeno do, u nás v obci, tří oblastí. První část řeší výkon funkcí zastupitelů, druhá část řeší
výkon funkcí v komisích rady a členů výborů, nečlenů zastupitelstva, což je třeba pan Ostravský, a třetí část řeší odměnu předsedy
osadního výboru individuálně s ohledem na rozsah činností, které předseda osadního výboru v Mladoňově zajišťuje. Dále pan
starosta vysvětluje možný dotaz, který se týká zvláštního orgánu a komisí jako poradních orgánů rady obce, které jsou zřizovány.
Dosud byla stavební komise, komise životního prostředí, kulturní komise. Komisí jako svých poradních orgánů může rada zřizovat
celou řadu. Zvláštním orgánem je míněna např. přestupková komise nebo povodňová komise, pokud je zřízena. Principem podle
vyhlášek a zákona o obcích je, že dotyčný by eventuálně mohl získat maximálně tři nejvyšší odměny stanovené pro jednotlivé
funkce. Pan starosta uvádí příklad. Dále pan starosta informuje, že v usnesení je řešena i ta varianta, kdy by na uvolněný mandát
nastupoval náhradník. Pro nyní zvolené osoby jsou odměny stanoveny s účinností od zítřejšího dne tj. od 6. 11. 2018. Pokud by
někdo nastupoval jako náhradník, tak ode dne složení slibu. Pokud by eventuálně došlo k personálním změnám v orgánech, tak
ode dne zvolení do funkcí, ať už radního nebo předsedy komise, výboru apod.
Pan předsedající poté otevřel diskusi k tomuto bodu. Pan Smolicha má dotaz, zda jsou členové osadního výboru odměňováni
stejně jako členové výborů. Pan starosta odpovídá, že jsou odměňováni jako členové výborů, kteří nejsou zastupitelé. Dále
má slovo pan Felkl, který v rámci technické poznámky navrhuje, aby bylo hlasováno o všech pěti bodech najednou, jedním
hlasováním. Pan starosta souhlasí, uvádí, že to tak bylo i myšleno, jelikož spolu všechny body souvisejí. Dále pan starosta přečetl
návrh usnesení. Pan předsedající dává hlasovat o tomto bodu programu.
Usnesení:
1) ZO v souladu s ust. § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce takto:
Místostarosta ………………………………………….16.000,-Kč
Člen rady ………………………………………………5.800,-Kč
Předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu ….. 2.900,-Kč
Člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu ……….2.400,-Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí ………………1.690,-Kč
2) ZO v souladu s ust. § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění stanoví, že při souběhu
výkonu dvou či více funkcí (neuvolněný člen rady, předseda kontrolního či finančního výboru, člen kontrolního či finančního
výboru, předseda či člen komise rady, předseda či člen zvláštního orgánu) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne jako součet maximálně 3(tří) nejvyšších odměn stanovených pro jednotlivé funkce zastupitelstvem obce.
3) ZO v souladu s ust. § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění stanoví, že odměny za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 6. 11. 2018.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, člena rady,
předsedy výboru, předsedy komise, předsedy zvláštního orgánu, člena výboru, člena komise, člena zvláštního orgánu) bude

odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
4) ZO stanovuje předsedům a členům komisí, nebo členům výborů a předsedům a členům zvláštního orgánu, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce měsíční odměnu v následujících částkách:
Předseda komise, zvláštního orgánu ………………….2.400,-Kč
Člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu ………. 1.500,-Kč, a to s účinností ode dne 6. 11. 2018.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (předsedy komise, předsedy
zvláštního orgánu, člena výboru, člena komise, člena zvláštního orgánu) nečleny ZO bude odměna náležet ode dne zvolení do
této funkce.
5) ZO stanovuje předsedovi osadního výboru, který není členem zastupitelstva obce, měsíční odměnu v částce 7.000,- Kč, a to
s účinností ode dne 6. 11. 2018.
V případě personální změny v obsazení funkce předsedy osadního výboru bude odměna náležet ode dne zvolení do této
funkce.
vše poměrem hlasů 14pro /0proti /1zdržel se.
5) Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1268/2 v k.ú. Nový Malín – R a ZN, NM
Bod představuje pan starosta a dal prostor k diskuzi. Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena a bylo přistoupeno k
hlasování.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1268/2 ostatní plocha o výměře 130 m2 v k.ú. Nový Malín dle
GP č. 1736-117/2018 za cenu ve výši 100,-Kč/m2 manželům R a ZN, oba bytem Nový Malín, s tím, že kupující uhradí náklady
spojené s vyhotovením příslušného geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
poměrem hlasů 15 pro /0 proti /0 zdržel se hlasování.
b) Žádost o prodej pozemků p.č. 3773/13 a p.č. 3781/32 v k.ú. Nový Malín – JZ, NM (lokalita U Poldru).
Bod představuje pan starosta a dal prostor k diskuzi. Paní Ondráčková se dotazuje na cenu za pozemek, kdy u Bytového domu
U Poldru je navrhovaná cena 100,- Kč/m2 a u Bytového domu na Lužích se pozemky prodávaly za 500,- Kč/m2, i v dalším bodu
c) je panu K prodáván pozemek za 500,- Kč/m2, proč je u bytového domu U Poldru navrhovaná cena 100,- Kč/m2? Odpovídá
pan starosta – od počátku se u bytovek U Poldru počítalo s využitím pozemků na zahrádky, proto je navrhovaná cena taková,
cena na Lužích je daná historicky, jedná se o stavební pozemky s dalším využitím, prodávaly se zde i zbytkové pozemky, u pana
K je to podobné, už tam má postavenu stavbu, pergolu a plánuje tam ještě další stavbu, na minulém zastupitelstvu vedení obce
navrhovalo cenu 300,- Kč/m2 a také díky opozičním zastupitelům byla nakonec schválena navrhovaná cena 500,-Kč/m2 proto tato
cena, další diskuze nebyla a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 3773/13 orná půda o výměře 16 m2 a p.č. 3781/32 ostatní plocha
o výměře 114 m2 oba v k.ú. Nový Malín za cenu ve výši 100,-Kč/m2 bez DPH panu JZ, bytem Šumperk, s tím, že kupující uhradí
správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí s poměrem hlasů 14 pro /0 proti /1 zdržel se hlasování.
c) Žádost o prodej pozemku p.č. 2304/47 v k.ú. Nový Malín – MK
Bod představuje pan starosta a dal prostor k diskuzi. Pan Kuba – nepatří to do tohoto bodu, ale souvisí to s ním, na hranici
pozemku a komunikace je uzávěr vodovodu pro sousední pozemek manželů S a dnes tam díky zástavbě je nedohledatelný, spíš
technická poznámka pro provozovatele vodovodu a asi poslední příležitost pro budoucí kupující, aby dal vše do pořádku a uzávěr
byl funkční. Další diskuze k tomuto bodu programu nebyla a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 2304/47 orná půda o výměře 151 m2 v k.ú. Nový Malín za cenu
ve výši 500,-Kč/m2 bez DPH, manželům MK, Šumperk, a MK, R s tím, že kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí s poměrem hlasů 15 pro/0 proti/0 zdržel se hlasování.
6) Finanční záležitosti

a) TJ Sokol Nový Malín – Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy – navýšení částky
Bod představuje pan předsedající a dal prostor k diskuzi. Pan Smolicha se ptá, zda je s touto částkou počítáno v rozpočtu, pan
starosta odpovídá, že se to bude muset schválit rozpočtovým opatřením, dále pan Smolicha konstatuje, že je to velká částka,
třetina původní schválené smlouvy, žádost je příliš obecná, měla by být konkrétní, podrobně rozepsaná na co TJ Sokol peníze
potřebuje, aby bylo transparentně vyhodnoceno. Pan starosta vše vysvětlil, je to především na přestupy hráčů realizovaných
v roce 2018, muži byli ve své soutěži na spadnutí, kdy s novým trenérem p. M přišlo 6 nových hráčů z vyšších soutěží a poplatky
za přestup jsou v současnosti stanovené dle pravidel FAČRu, kdy tyto poplatky Sokol zaplatil v průběhu léta a nyní nemá na
dofinancování běžných nákladů spojených se svou činností - sečení trávy, energie, platby rozhodčím atd. Je to mimořádné, myslí
si, že se tyto přestupy nebudou opakovat každý rok. Do diskuse se dále přihlásil pan Felkl, Boucký také chtěli vysvětlení jako pan
Smolicha. Pan starosta sděluje, že vyčíslené to pan Šanovec jako předseda TJ Sokol Nový Malín má, mohlo to být přílohou žádosti
a mohlo se to poslat každému zastupiteli, má to podrobně, příště to předložíme. Paní Ondráčková – všechny volební strany se
zavázaly k podpoře spolků a zájmových sdružení v obci, Sokoli a hasiči dostávají příspěvek z rozpočtu obce ve výši 300 tis. Kč, má
návrh, aby se částka navýšila na 500 tis. Kč ročně s tím, že ta částka bude skutečně jejich s tím, že když to nevyčerpají, tak se jim
to převede do dalšího roku. Navrhuje, aby se s touto částkou počítalo při přípravě rozpočtu na rok 2019 ve výdajové části, aby
se s tím počítalo i do budoucna, i pro další spolky, ne přímo z rozpočtu, ale jinou formou. Pan Smolicha – musela by se změnit i
veřejnoprávní smlouva, je tam uvedeno vyčerpat dotaci do konce roku a vyúčtovat do 31. ledna následujícího roku. Kdyby se to
mělo převádět, musela by se změnit smlouva nebo udělat nějaké opatření. Pan starosta – toto vše je možné dořešit na nějakém
příštím zastupitelstvu nebo pracovním zasedání. Pan Kuba – vysvětlení je strohé, mapoval si vše kolem nejmenších fotbalistů,
všechno je to na hrbu rodičů, i trenéři mládeže nejsou placeni na rozdíl od trenérů dospělých. Navrhuje, aby účetnictví Sokola
bylo průhledné, když je takovým způsobem obec dotuje. Další diskuze k tomuto bodu nebyla a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Nový Malín jako poskytovatelem a
společností TJ Sokol Nový Malín, z.s. zastoupenou Zdeňkem Šanovcem, předsedou výboru jako příjemcem na zvýšení částky o
100.000,- Kč z rozpočtu obce Nový Malín poměrem hlasů 15 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se hlasování.
7) Ostatní
Určení zastupitele pro Změnu č. 1 ÚP Nový Malín
Bod představuje předsedající a vyzývá k podání návrhů. Pan Minář navrhuje jako určeného zastupitele pan Marka Štencla,
následně pan Kuba navrhuje pana Bouckého. Nejdříve bylo hlasováno o protinávrhu pana Kuby, tj. o panu Bouckém.
ZO schvaluje určeného zastupitele pana Ing. Pavla Bouckého pro Změnu č. 1 ÚP Nový Malín pro spolupráci s pořizovatelem a
projektantem poměrem poměrem hlasů 5 pro/ 7 proti/ 3 zdrželi se hlasování. Návrh neprošel, Usnesení nebylo přijato.
Dále bylo hlasováno o návrhu pana Mináře.
Usnesení:
ZO schvaluje určeného zastupitele pana Mgr. Marka Štencla pro Změnu č. 1 ÚP Nový Malín pro spolupráci s pořizovatelem a
projektantem poměrem hlasů 8 pro/1 proti/ 6 zdržel se hlasování.
Pan Felkl žádá původního určeného zastupitele o informaci, v jakém stadiu se nachází změna č. 1ÚP Nový Malín, co bylo projednáno
atd. Odpovídá pan starosta Štencl, že by tuto problematiku na ustavujícím zasedání neotevíral i s ohledem na její rozsáhlost. Je
připraven se se vším seznámit, poslední věc ohledně územního plánu, o které ví, že proběhla, bylo jednání s dotčenými orgány
dne 8. října 2018 na odboru rozvoje MěÚ v Šumperku. Další zasedání ZO bude 17. prosince, kde se bude projednávat rozpočet
obce na rok 2019, slíbil jsem při jednání s opozicí, že budeme mít pracovní zastupitelstva a tématika územního plánu je důležitá
věc pro obec a na jiných ZO se tomuto dá prostor. Pan Boucký poznamenal, že o územním plánu byly naposledy zveřejněny dvě
tabulky v červnu 2016 s postupnými kroky změny č. 1, občané nejsou o tomto vůbec informováni.
8) Diskuse
Pan Schubert se ptá pana starosty, jaké má předpoklady stát se určeným zastupitele pro změnu ÚP. Pan starosta odpovídá, že po
odborné stránce ze své advokátní praxe a co se legislativy týče včetně stavebního zákona je schopen se zapracovat a nemá s tím
problém, v dalších odborných věcech bude využívat služeb stavebních projektantů, které zná, pokud nebude něčemu rozumět,
nebude to jen pan Ing. D.  
Pan K se ptá pana starosty na názor, v jakém stavu informovanosti se nachází územní plán. Pan starosta o tomto bude vést jednání
s druhou stranou, je určitě chyba, když veřejnost nemá aktuální věci alespoň jednou za půl roku. Byl by rád, kdyby webové stránky
měly jinou podobu, aby se k občanům informace dostaly. Pan Boucký – na stránkách města Šumperka jsou dostupné základní
mapové podklady, ale jak se k tomu dospělo, cílová mapa je hodně odlišná od té, kterou jsme viděli v roce 2016. Pan starosta U pořizovatele jsou veškeré podklady k územnímu plánu. Téma územního plánu si zasluhuje samostatný bod nebo samostatné
jednání.
Pan Boucký by se chtěl informovat o předběžných výsledcích hospodaření Provozní Nový Malín a o Ústavu ekologického

vzdělání, o vývoji do konce roku a finančním plánu na příští rok, který by měl být podkladem pro rozpočet obce. Pan starosta
souhlasí, nechal by to na pracovní zastupitelstvo. Pan S se ptá, co probíhá za stavební práce od provozovny pana S k letišti.
Odpovídá pan Minář - oprava vodovodního řadu v délce 205m. Pan Kuba má dotaz na nově zvolené členy rady obce, jakou mají
představu s obsazením komisí, zda osloví i opozici? Odpovídá pan starosta, že je to předčasné, jednání rady bude ve středu, nějaké
komise by zřízeny být měly, je otázka jaké, má jinou představu o práci komisí, určitě bude o zřízení komisí zastupitele informovat.
Pan L se ptá, zda by mohlo být jednání zastupitelstva ozvučeno, není slyšet, je to žalostné, jsme bohatá obec, ozvučení je v řádu
desítek tisíc korun. Pan starosta – příští zasedání zastupitelstva bude v nové zasedačce na obecním úřadu, je to jiná místnost,
ještě tam jednání nebylo a uvidíme, jaká je tam akustika. Nicméně panu L slíbil, že se o ozvučení sálu na Provozní zasadí. Pan H
k volebnímu programu Nestraníků – podpoříme vznik infocentra v budově zdravotního střediska. Paní Tylová – jsme dost velká
obec na to, abychom měli informační středisko, je to zelené „I“, jsou tam hlavně propagační materiály, informace o kultuře, pro
turisty atd. Chceme zdravotní středisko upravovat, zvyšovat o jedno patro, v přízemí vybyde místo po dětském lékaři. Pan H –
v jaké je to fázi, nikde o tom nebyla diskuse, informace. Pan Minář – byla podána žádost na bezbariérový přístup do 1. patra,
to je vznik celé této rekonstrukce, bude se sundávat střecha a budovat nové patro tak, aby to kapacitně bylo pro všechny. Paní
Ondráčková je zděšena, že se bude dětský lékař posouvat někam, neví kam, aby se přemýšlelo o celém projektu, aby se to neudělalo
jenom nějak pro něco. Musí se myslet na matky s kočárky, aby byl dětský lékař maximálně dostupný. Pan Štěpán – existuje
vyhláška o povinném vybavení a dostupnosti dětského lékaře, která musí být dodržena. Spíš bychom se měli zamyslet, zda vůbec
v budoucnosti budeme mít dětského lékaře, dětských lékařů není a nebude. Do diskuse ke zdravotnímu středisku se dále přihlásili
pan S, K, V, Šváb, Ondráčková, L. Pan starosta uvedl, že jsme se dnes sešli, abychom složili slib a uvedli nové zastupitele do
funkcí, znovu deklaroval, že bude dělat pracovní zastupitelstva, bude se snažit informovat veřejnost, na dnešní ZO není připraven
na tyto otázky. Další zasedání už budou o každodenní činnosti, aby se mohly veřejnosti dát smysluplné odpovědi. Pan L rád tuto
řeč slyšel a bude si ji dlouho pamatovat, bývalý systém nebyl až tak správný. Pan S – žádné represivní opatření, přírodní prostředí
bude u nás vzkvétat. Paní Š se ptá, zda bude mít paní místostarostka hodiny na obci a zda bude mít snížený úvazek na Provozní.
Odpovídá pan starosta, že paní místostarostka je neuvolněná, zastupuje pana starostu pouze v případě nemoci pana starosty, nebo
čerpání dovolené a v případě pověření panem starostou nějakými úkoly jako radní, nebo nějaké určité činnosti atd. Na úřadu teď
bude pan starosta. Dále pan starosta pozval všechny přítomné na neděli 11. listopadu v 11 hodin k pomníku obětí I. světové války
za kostelem na pietní vzpomínku ke 100. výročí ukončení 1. světové války a ke 100. výročí založení Československa a na výstavu
pana Rašnera k tomuto tématu v prostorách Obecního úřadu.
Předsedající ukončil jednání 1. VZZO Nový Malín v 19:50 hod.
Přílohy k zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina osvědčující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavující VZZO
Zápis byl vyhotoven dne 12. 11. 2018
Zapisovatelka: Dagmar Kubíčková
					
          Mgr. Marek Štencl, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Jan Šváb, Lenka Paclíková
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Přijatá usnesení na 1. veřejném zasedání zastupitelstva obce Nový Malín
konaného dne 5. 11. 2018 v Novém Malíně.

ZO schvaluje:
- ověřovatele zápisu Bc. Jana Švába a Lenku Paclíkovou
- program 1. VZZO,
- návrhovou komisi ustavujícího VZZO ve složení: Mgr. Jana Švábová a Lenka Tylová
- obec Nový Malín bude mít jednoho místostarostu, další tři členy rady obce a rada obce    bude mít 5 členů,
- uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1268/2 ostatní plocha o výměře 130 m2 v k.ú. Nový Malín dle GP č. 1736-117/2018
za cenu ve výši 100,-Kč/m2 manželům R a ZN, oba bytem Nový Malín, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
příslušného geometrického plánu a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
- uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 3773/13 orná půda o výměře 16 m2 a p.č. 3781/32 ostatní plocha o výměře 114
m2 oba v k.ú. Nový Malín za cenu ve výši 100,-Kč/m2 bez DPH panu JZ, bytem Šumperk, s tím, že kupující uhradí správní poplatek
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
- uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 2304/47 orná půda o výměře 151 m2 v k.ú. Nový Malín za cenu ve výši 500,-Kč/
m2 bez DPH, manželům MK, Šumperk, a MK, Rovensko s tím, že kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
- uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Nový Malín jako poskytovatelem a společností TJ
Sokol Nový Malín, z.s. zastoupenou ZŠ, předsedou výboru jako příjemcem na zvýšení částky o 100.000,- Kč z rozpočtu obce Nový
Malín.

- určeného zastupitele pana Mgr. Marka Štencla pro Změnu č. 1 ÚP Nový Malín pro spolupráci s pořizovatelem a projektantem.
ZO určuje:
- že volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce proběhne veřejnou volbou,
- že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
ZO volí:
- pana Mgr. Marka Štencla starostou obce Nový Malín,
- paní Lenku Tylovou místostarostkou obce Nový Malín,
- pana Josefa Mináře 1. členem rady obce Nový Malín,
- paní Mgr. Janu Švábovou 2. členem rady obce Nový Malín,
- pana Bc. Jana Švába 3. členem rady obce Nový Malín,
- pana Ing. Petra Kubu předsedou finančního výboru ZO Nový Malín,
- paní Mgr. Marcelu Budinovou 1. členem finančního výboru ZO Nový Malín,
- pana Josefa Ostravského 2. členem finančního výboru ZO Nový Malín,
- pana Ing. Pavla Bouckého předsedou kontrolního výboru ZO Nový Malín,
- pana Bc. Jana Švába 1. členem kontrolního výboru ZO Nový Malín,
- pana Josefa Smolichu 2. členem kontrolního výboru ZO Nový Malín,
- paní Annu Novosadovou do funkce předsedy osadního výboru ZO Nový Malín,
- pana Martina Struhára do funkce člena osadního výboru ZO Nový Malín,
- paní Barboru Struhárovou do funkce člena osadního výboru ZO Nový Malín.
ZO zřizuje:
- tříčlenný finanční výbor zastupitelstva obce Nový Malín,
- tříčlenný kontrolní výbor zastupitelstva obce Nový Malín
ZO stanoví:
- měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce takto:Místostarosta ……………………
…………………….16.000,-Kč
         Člen rady ………………………………………………5.800,-Kč
         Předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu ….. 2.900,-Kč
         Člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu ……….2.400,-Kč
         Člen zastupitelstva bez dalších funkcí ………………1.690,-Kč
- že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (neuvolněný člen rady, předseda kontrolního či finančního výboru, člen kontrolního
či finančního výboru, předseda či člen komise rady, předseda či člen zvláštního orgánu) se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně 3(tří) nejvyšších odměn stanovených pro jednotlivé funkce zastupitelstvem
obce.
- že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 6. 11. 2018. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, člena rady, předsedy výboru, předsedy komise, předsedy zvláštního
orgánu, člena výboru, člena komise, člena zvláštního orgánu) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
- předsedům a členům komisí, nebo členům výborů a předsedům a členům zvláštního orgánu, kteří nejsou členy zastupitelstva
obce měsíční odměnu v následujících částkách:
Předseda komise, zvláštního orgánu ………………….2.400,-Kč
Člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu ………. 1.500,-Kč, a to s účinností ode dne 6. 11. 2018. V případě personální změny
v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (předsedy komise, předsedy zvláštního orgánu, člena
výboru, člena komise, člena zvláštního orgánu) nečleny ZO bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
- předsedovi osadního výboru, který není členem zastupitelstva obce, měsíční odměnu v částce 7.000,- Kč, a to s účinností ode
dne 6. 11. 2018. V případě personální změny v obsazení funkce předsedy osadního výboru bude odměna náležet ode dne zvolení
do této funkce.
V Novém Malíně dne 6. 11. 2018
Usnesení zapsali: Mgr. Jana Švábová a Lenka Tylová
Opis: Dagmar Kubíčková

---------------------------------     

        ------------------------------------

   Mgr. Marek Štencl                         Lenka Tylová
     starosta obce

             místostarosta obce

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Usnesení z 55. zasedání RO ze dne 12. 6. 2018

02/55/2018   Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na hasičskou soutěž – Memoriál Josefa Jančíka pro SDH
Libina.   
03/55/2018 RO vydává souhlas pro posuzování nároku na doplatek na bydlení dle předloženého seznamu pro osoby ubytované
v ubytovacím zařízení – ubytovna „Na dobré cestě“ Nový Malín 112, pro nového vlastníka TT.
04/55/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 18_
SOP_01_4121411787 mezi obcí Nový Malín jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s. jako provozovatelem DS, pro akci
„Přímotopy hasičárna Nový Malín“.  
05/55/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč spolku Vincentinum Olomouc na pořádání
3. ročníku zábavného odpoledne pro mentálně postižené občany v kulturním domě v Rapotíně.
07/55/2018

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 v předloženém znění.

08/55/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o výkonu technického dozoru investora a autorského dozoru na akci „Stavební
úpravy a půdní vestavba domu č. 123 v Novém Malíně“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností UNING s.r.o.
jako dozorem za cenu ve výši 428.000,- Kč bez DPH.   
09/55/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci  mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem
a společností Charita Šumperk jako poskytovatelem na zajištění poskytování sociálních služeb v bytovém domě č.p. 123 v Novém
Malíně.
10/55/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 12/2018 na akci: „Chodník ze žuly – zastávka u Holby, Nový Malín“
mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu ve výši 206.598,Kč,- Kč bez DPH.  
11/55/2018 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-8022474/2 na akci „zemní kabelová přípojka NN pro VO hřbitov, Nový Malín“ mezi Obcí Nový Malín jako budoucí
povinnou z VB a společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou na základě plné moci společností Emontas, s.r.o. jako budoucí
oprávněnou z VB.
12/55/2018 Rada obce schvaluje studii využití přízemí č.p. 123  v Novém Malíně ve variantě „C“ předloženou Ing. arch IS.
13/55/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce určeného na aktivity pro občany Nového Malína na provoz
letního tábora pro TJ Sokol Nový Malín – p. D. ve výši 6.000,-Kč.  
14/55/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2018 ze dne 27. 3. 2018 na realizaci stavby
„Šatny fotbalového klubu, Nový Malín“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o.
jako zhotovitelem, jehož předmětem je realizace souvisejících činností, a to provedení více zemních prací, úprava venkovního
schodiště, dešťové kanalizace, úprava tepelné izolace, izolace proti vodě truhlářských, tesařských a zámečnických prací a doplnění
silnoproudu včetně s tím související navýšení celkové ceny díla o částku 469.182,00 Kč bez DPH na novou cenu díla ve výši
11,222.248,00 Kč (slovy: jedenáct milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých) bez DPH.
15/55/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 3. 1. 2018 na realizaci stavby „Stavební
úpravy a půdní vestavba, škola v přírodě, Mladoňov č.p. 84“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní
Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem, jehož předmětem je realizace protipožární ochrany dle protipožární bezpečnostní zprávy a
vícepráce vodorovných konstrukcí a podlah včetně s tím související navýšení celkové ceny díla o maximální částku 713.706,Kč bez DPH na novou cenu díla ve výši 1,829.280,- Kč (slovy: jeden milion osm set dvacet devět tisíc dvě stě osmdesát korun
českých) bez DPH. 					
Zapsala: Dagmar Kubíčková                  
Josef Minář, starosta obce                                                             Lenka Tylová, místostarosta obce

    Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Usnesení z 56. zasedání RO ze dne 23. 7. 2018
02/56/2018   Rada obce bere na vědomí aktuální stav žádostí o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou.   
03/56/2018 Rada obce doporučuje ZO schválit záměr prodeje doposud pronajaté části pozemku p.č. 1268 ostatní plocha o
výměře asi 100 m2 v k.ú. Nový Malín dle situačního snímku.
04/56/2018 Rada obce doporučuje ZO schválit záměr prodeje pozemku p.č. 3773/13 orná půda o výměře 16 m2 a pozemku p.č.
3781/32 ostatní plocha o výměře 114 m2 oba v k.ú. Nový Malín.
05/56/2018 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 v předloženém znění.
06/56/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 13/2018 na akci „Zastávkový přístřešek u ZŠ, Nový Malín“ mezi
Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu ve výši 200.142,- Kč
bez DPH.
07/56/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 14/2018 na akci „Mobiliář hřbitova, Nový Malín“ mezi Obcí Nový
Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu ve výši 499.500,- Kč bez DPH.
08/56/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č. 493180745 o dodávce doplňku Monitor Obecní samospráva k programovému
vybavení CODEXIS a jeho aktualizací mezi Obcí Nový Malín jako uživatelem a společností ATLAS consulting s.r.o. jako
poskytovatelem za cenu 9.000,- Kč bez DPH.
Zapsala: Dagmar Kubíčková
____________________                                                         ____________________________                                                                                                                                                                        
Josef Minář, starosta obce                                                             Lenka Tylová, místostarosta obce
    Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Usnesení z 57. zasedání RO ze dne 28. 8. 2018
02/57/2018   Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPB panu H na dobu neurčitou.     
03a/57/2018 Rada obce schvaluje vydání speciálního čísla Malínských novin ke komunálním volbám.  
03b/57/2018     Rada obce nedoporučuje určení ploch určených pro výlepy volebních plakátů.
04/57/2018 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 v předloženém znění.
05/57/2018 Rada obce bere na vědomí zaslání návrhu Řádu veřejných pohřebišť na Krajský úřad Olomouckého kraje ke schválení.
06/57/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120062149 na stavbu „Nový Malín-p.1362, Obec, přel.
NNv, NNk, č. IZ-12-8000793“ mezi Obcí Nový Malín jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s. jako provozovatelem za
předpokládanou cenu ve výši 376.500,- Kč bez DPH.
07/57/2018 Rada obce doporučuje ZO schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2304/47 orná půda o výměře 151 m2 v k.ú. Nový
Malín
08/57/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 15/2018 na akci „Fotovoltaika šatny FK Nový Malín“ mezi Obcí
Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu ve výši 306.447,- Kč bez DPH.
09/57/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 16/2018 na akci „Venkovní sklad při ÚEV Mladoňov“ mezi Obcí
Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu ve výši 506.798,- Kč bez DPH.
10/57/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 17/2017 na akci „Revitalizace hasičské zbrojnice
JSDH Nový Malín“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za
cenu ve výši 426.789,- Kč bez DPH.
11/57/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého pořadu mezi Obcí Nový Malín jako zájemcem a
společností Sdružení hudební skupiny Pangea – The Beatles Revival Band jako umělcem za cenu 23.000,- Kč bez DPH.
12/57/2018
Rada obce schvaluje uzavření autorské smlouvy o provedení uměleckého pořadu mezi Obcí Nový Malín jako
pořadatelem a společností Divadlo Klaunika jako umělcem za cenu 8.200,- Kč bez DPH.
13/57/2018       Rada obce schvaluje přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v I. NP č.p. 660 v Novém Malíně mezi

Obcí Nový Malín jako pronajímatelem a manželi J a LM, Plechy jako nájemníky na dobu určitou do 16.11.2018.
V Novém Malíně dne 31.srpna 2018
Zapsala: Dagmar Kubíčková
____________________                                                         ____________________________                                                                                                                                                                        
Josef Minář, starosta obce                                                             Lenka Tylová, místostarosta obce
    Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Usnesení z 58. zasedání RO ze dne 2. 10. 2018
02/58/2018   Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 102N18/63 na pozemek p.č. 2206/1 v k.ú. Nový Malín mezi
Obcí Nový Malín jako pachtýřem a Státním pozemkovým úřadem jako propachtovatelem za cenu pachtovného ve výši 500,- Kč/
rok na dobu neurčitou.  
03/58/2018 Rada obce schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč pro organizaci Hospic na Svatém Kopečku a
současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako poskytovatelem a organizací Hospic na Svatém
Kopečku jako příjemcem na poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč na provozní náklady v roce 2018.
04/58/2018 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 11. 2017 uzavřené mezi Obcí Nový Malín
jako pronajímatelem a manžely Pokornými jako nájemci, jehož obsahem je doplnění textu nájemní smlouvy v čl. II Účel nájmu
o to, za jakým účelem je předmětný pozemek pronajímán, tj. rovněž k provozování prodejního stánku umístěného na tomto
pozemku p.č. 286 v k.ú. Nový Malín.  
05/58/2018 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IE-12-8002679/VB/001 Nový Malín „u MŠ“
mezi Obcí Nový Malín jako povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou na základě plné moci společností ENPRO
Energo s.r.o jako oprávněnou.
06/58/2018 Rada obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na pořízení 30 ks desek o rozměrech 50 x 50 x 3 z černé švédské
žuly mezi Obcí Nový Malín jako kupujícím a Kamenictvím Petřek st. a Petřek ml. jako prodávající za cenu 44.000,- Kč v rámci
rekonstrukce hřbitova v Novém Malíně.
07/58/2018
Rada obce schvaluje bezúplatný převod 4 kusů dýchacích přístrojů značky SATURN včetně příslušenství dosud
v užívání JSDH Nový Malín Obci Rapotín.   
08/58/2018 Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPB panu Jiřímu Činkovi na dobu neurčitou.
09/58/2018

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 v předloženém znění.

10/58/2018 Rada obce schvaluje vydání Vnitřní směrnice obce Nový Malín č. 1/2018 Směrnice pro nakládání s osobními údaji
s účinností od 2. 10. 2018.
11/58/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 17/2018 na akci „Oprava hlavního řadu vodovodu od č.p. 92,
Nový Malín“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu ve
výši 416.631,- Kč bez DPH.
12/58/2018 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-8020067/3, Nový Malín - p.
2272/83, Hanták, příp. NNk v k.ú. Nový Malín pro zřízení přípojky NN RD Hanták mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. jako
oprávněnou a obcí Nový Malín jako povinnou.
13/58/2018        Rada obce schvaluje předloženou cenovou nabídku na zpracování podkladů ke stanovení ochranných pásem
vodních zdrojů Pod lesem a Zajícovo pole společností LAHIG s.r.o. ve výši 78.892,- Kč bez DPH.
14/58/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „Chodník u křižovatky silnic II/446 a
III/44631, obec Nový Malín“ na pozemku p.č. 4090/1 v k.ú. Nový Malín mezi Lesy ČR, s.p. jako vlastníkem a Obcí Nový Malín
jako stavebníkem.

15/58/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „Chodník u křižovatky silnic II/446
a III/44631, obec Nový Malín“ na pozemcích p.č. 4098/1 a p.č. 4106/1, oba v k.ú. Nový Malín mezi Olomouckým krajem,
zastoupeným SSOK, příspěvkovou organizací - právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, jako vlastníkem a
Obcí Nový Malín jako stavebníkem.
V Novém Malíně 9. října 2018
Zapsala: Dagmar Kubíčková
____________________                                                         ___________________________
    Josef Minář, starosta obce                                             Lenka Tylová, místostarosta obce
  

Místo pro Vaše poznámky:

