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Malínských novin 1/2019

2. veřejné zasedání ZO Nový Malín

konané dne 17. 12. 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:   

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. Dále pan Schlemmer 
konstatoval, že je přítomno všech 15 členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina zvolených, dnešní zasedání je tedy 
schopno se usnášet. 

Dále předsedající určil zapisovatelem z 2. VZZO paní Dagmar Kubíčkovou. 
Dále předsedající určil dva skrutátory paní Dagmar Kubíčkovou a Janu Vohralíkovou. 

Do návrhové komise navrhl paní Lenku Tylovou a paní Janu Švábovou. 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.

Za ověřovatele zápisu předsedající navrhl paní Marcelu Budinovou a pana Josefa Mináře. 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 paní Mgr. Marcelu Budinovou a pana Josefa Mináře poměrem hlasů 15/0/0.

Dále předsedající seznámil zastupitele a veřejnost s body programu 2. veřejného zasedání ZO. 

Navržený program zasedání 2. VZZO Nový Malín:  
1) Kontrola plnění usnesení
2) Majetkoprávní záležitosti
     - Převody nemovitostí:
     a) žádost o prodej pozemku p.č. 789/3 zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Nový Malín si  
         podal pan Ing. JH, Šumperk
     b) žádost o prodej pozemků p. č. 3781/13 ostatní plocha o výměře 72 m2 a p.č. 3781/37 
         ostatní  plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Nový Malín si podali manželé B, Nový 
         Malín  (lokalita U Poldru)         
     c) žádost o prodej pozemku p.č. 890/8 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú.  Nový Malín 
         si podali manželé H, Nový Malín  
3) Finanční záležitosti
    a) Návrh rozpočtu obce Nový Malín na rok 2019
    b) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2018
    c) Rozpočtová opatření na vědomí
    d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s KB
    e) Strategický rozvojový dokument obce Nový Malín na období 2018 – 2021
    f) Podání žádosti o dotaci na MMR



    g) Žádost o finanční dar Charita Šumperk
4) Ostatní 
    a) SŽDC – nová železniční stanice – „Nový Malín – dřevosklad“ 
    b) Poskytnutí informací zastupitelům ve věci rozhodnutí ČIŽP proti obci Nový Malín ve věci cesty za školou a terénních úprav 

Pískovna
    c)  Zpráva o činnosti ÚEV Mladoňov
5) Diskuse

Po přečtení programu předsedající vyzval zastupitele, zda má někdo z nich návrh na jeho změnu nebo doplnění. Návrhy na 
doplnění programu ze strany zastupitelů nebyly předloženy. 

Následně dal předsedající o předloženém programu 2. VZZO hlasovat.

ZO schvaluje program 2. VZZO poměrem hlasů 15 pro/0 proti/0 zdržel se hlasování.

Konečná podoba programu 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce pak je následující:

1) Kontrola plnění usnesení
2) Majetkoprávní záležitosti
     - Převody nemovitostí:
     a) žádost o prodej pozemku p.č. 789/3 zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Nový Malín si  
         podal pan Ing. JH, Šumperk
     b) žádost o prodej pozemků p. č. 3781/13 ostatní plocha o výměře 72 m2 a p.č. 3781/37 
         ostatní  plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Nový Malín si podali manželé B, Nový 
         Malín (lokalita U Poldru)         
     c) žádost o prodej pozemku p.č. 890/8 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú.  Nový Malín 
         si podali manželé H, Nový Malín  
3) Finanční záležitosti
    a) Návrh rozpočtu obce Nový Malín na rok 2019
    b) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2018
    c) Rozpočtová opatření na vědomí
    d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s KB
    e) Strategický rozvojový dokument obce Nový Malín na období 2018 – 2021
    f) Podání žádosti o dotaci na MMR
    g) Žádost o finanční dar Charita Šumperk
4) Ostatní 
    a) SŽDC – nová železniční stanice – „Nový Malín – dřevosklad“ 
    b) Poskytnutí informací zastupitelům ve věci rozhodnutí ČIŽP proti obci Nový Malín ve věci cesty za školou a terénních úprav 

Pískovna
    c)  Zpráva o činnosti ÚEV Mladoňov
5) Diskuse

Předsedající konstatoval, že zápis z minulého jednání 1. VZZO Nový Malín byl ověřen tím, že k němu nebyly vzneseny námitky.

1) Kontrola plnění usnesení 
Úkoly nebyly uloženy. Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. 

2) Majetkoprávní záležitosti
2a) Žádost o prodej pozemku p.č. 789/3 zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Nový Malín – Ing. JH

Bod představuje pan předsedající a dal prostor k diskuzi. Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena a bylo přistoupeno k 
hlasování.
Usnesení:
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 789/3 zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Nový Malín za cenu ve výši 100,- Kč/
m2 dle situačního plánku poměrem hlasů 15 pro /0 proti /0 zdržel se hlasování.

2b) Žádost o prodej pozemků p.č. 3781/31 a p.č. 3781/37 v k.ú. Nový Malín – manželé B, Nový Malín (lokalita U Poldru).  

Bod představuje pan předsedající a dal prostor k diskuzi. Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena a bylo přistoupeno k 
hlasování.

Usnesení:
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 3781/31 ostatní plocha o výměře 72 m2 a  p.č. 3781/37 ostatní plocha o 



výměře 25 m2 v k.ú. Nový Malín za cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle situačního plánku poměrem hlasů 15 pro /0 proti /0 zdržel se 
hlasování.

2c)  Žádost o prodej pozemku p.č. 890/8 v k.ú. Nový Malín – manželé H  

Bod představuje pan předsedající a dal prostor k diskuzi. Pan Kuba má jen připomínku, že pozemek je zpevněný. Další diskuze 
k tomuto bodu programu nebyla a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení:
ZO neschvaluje  záměr prodeje pozemku p.č. 890/8 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Nový Malín poměrem hlasů 13 pro/ 0 
proti/ 2 zdržel se hlasování. 

3) Finanční záležitosti

a) Návrh rozpočtu obce Nový Malín na rok 2019 

Bod představuje předsedající a následně dal prostor k diskuzi. Pan Boucký se ptá na navýšené náklady na údržbu vodovodu, je 
to nejasné, chce konkrétní věci z nákladových položek. Odpovídá p. Unzeitigová, uvádí podrobné členění oprav v příštím roce. 
Jakým způsobem se tyto náklady promítnou do ceny vodného a stočného a do vztahu mezi Obcí a Provozní. Obec vypočítá vyšší 
nájem za konkrétní věc, má to investiční charakter. P. V nerozumí kalkulaci vodného. Odpovídá p. Tylová, přidal se p. Šváb. Dále 
v diskuzi vystoupil pan starosta, p. Boucký, p. Kuba. P. S se ptá na nejvyšší položky v rozpočtu obce, sokolovna, voda. Vysvětlení 
podává pan Unzeitigová, vyjmenovala větší investiční akce obce, které jsou v roce 2019 naplánované. Rekonstrukci sokolovny 
představuje starosta. Náklady budou ještě vyšší, je potřeba např. budovu odizolovat apod. P. Ondráčková se ptá na smlouvu o 
dílo k sokolovně. P. S - bude v sokolovně kuchyně, kde se bude dát vařit pro 100 lidí? Vše vysvětluje starosta obce. P. Ondráčková 
vznesla dotaz na položku komunální služby a mzdu pana F, je veden jako zaměstnanec obce a sedí na Provozní. Odpovídá jí na 
dotaz starosta. Po právní stránce je to v pořádku, pan F je zaměstnancem obce, vykonává činnosti pro obec. Další diskuse nebyla 
vedena a bylo přistoupeno k hlasování. 

Usnesení:
ZO schvaluje rozpočet a závazné ukazatele rozpočtu obce Nový Malín na rok 2019. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění 
rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, je v kompetenci účetní obce 
Nový Malín. Konkrétní příjemci poskytovaných transferů jsou určováni v samostatných rozhodnutích orgánů obce. Poskytovatelé 
přijímaných transferů jsou rovněž uvedeni poměrem hlasů 14 pro/ 0 proti/ 1 zdržel se hlasování. 

3b) Čerpání rozpočtu od začátku roku 2018
Bod představuje předsedající a dal prostor k diskuzi. Pan Kuba se ptá na daň z nemovitých věcí, zálohy už proběhly, máme říjen, 
vypadá to, že tam bude větší propad. Odpovídá paní účetní, 2. 166 tis. Kč je skutečnost k 31.10.2018 a předpokládá, že v listopadu 
a prosinci přijde zhruba 100, 200 tis., máme 88% vyčerpáno, 12% je tak akorát, že peníze přijdou. Další diskuze nebyla vedena.
Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere zprávu na vědomí.

3c) Rozpočtová opatření na vědomí
Bod představuje pan předsedající a dal prostor k diskuzi. P. Boucký se ptá na rozpočtové opatření č. 8/2018, je tam výrazná změna 
ve výši 1.145 tis. Kč na cestu za školou. Odpovídá paní účetní - v rozpočtu nebyly výdaje na cestu za školou nachystány a je to 
přesná částka za rok 2018 na výdaje dle smlouvy o dílo a fakturace. 
Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2018, č. 8/2018 a č. 9/2018  v předloženém 
znění.      

3d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s KB
Bod představuje pan předsedající a dal prostor k diskuzi. P. Kuba konstatuje, že je mile překvapen úrokovou sazbou 0,07 % p.a., 
která je velice nízká. Banky zřejmě berou obce jako bonitní klienty, úroková sazba je pod inflaci letošního roku. Další diskuse 
k tomuto bodu programu nebyla vedena a bylo přistoupeno k hlasování.

ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 99020657634 ze dne 27. 6. 2018 mezi obcí Nový Malín a Komerční 
bankou, a.s. poměrem hlasů 15 pro/0 proti/0.    

3e) Strategický rozvojový dokument obce Nový Malín na období 2018 – 2021
Pan předsedající předal slovo panu starostovi. Pan starosta vysvětluje důvod vzniku strategického rozvojového dokumentu, kdy 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí na obnovu místních komunikací (dále jen MK) pro obce s 
3001 až 10000 obyvateli. Strategický rozvojový dokument má nějakou strukturu, je tam zapracovaná plánovaná tříletá investiční 
činnost obce, jedná se o rekonstrukci sokolovny, zdravotního střediska, a především obnovy místních komunikací a také odstavné 
plochy u zdravotního střediska apod. Dokument má základ v tom, abychom při čerpání dotací byli úspěšní. Pro obnovu jsme 
vybrali ty komunikace, na které máme platné povolení z odboru dopravy MěÚ Šumperk, případně ty, kde je předběžný souhlas 
sousedících občanů. Máme je nachystány k realizaci tak, abychom mohli dosáhnout na co nejvyšší částku dotace z MMR, dávají od 
500 tis. do 5 mil. Kč, 60% z celkových nákladů realizace akce. Součástí dokumentu je swot analýza, jsou tam silné, slabé stránky 



obce, co je třeba zlepšit. Pro obnovu MK jsme zahrnuli zbývající část komunikace od karosárny po ZŠ - cesta za Hamáčkem 
po Talandovi, kde uvažujeme i s výsadbou zeleně kolem cesty a požadavkem na zpomalovací pruh od občanů, další cesty jsou 
k chovatelům u bystřinářských bytovek, k budově Lesní správy, ke Krakovským, k Zajícům. Spojil jsem tyto dva body dohromady, 
abychom se k tomu nemuseli vracet u dalšího bodu. Předsedající otevírá diskuzi. Paní Ondráčkovou mrzí, že se dokument tvoří 
až nyní, z důvodu podání žádosti o dotaci, takový dokument tady měl být už dávno.  Pan starosta odpovídá: v důvodové zprávě 
jsem to uvedl, někde musíme začít. Díky tomu, že MMR toto vyžaduje je zřejmé, že takových dokumentů bude muset vzniknout 
více pro různé instituce. P. Boucký, dokument je dělaný narychlo, je fakticky spíše krátkodobý než strategický, důvod proč pro 
něj hlasovat je ten, že je šance získat dotace. Pan starosta přislíbil aktualizaci, jinak s panem Bouckým v jeho názoru souhlasí. P. 
Kuba uvádí, že k tomuto proběhla diskuze na pracovním ZO, inspiraci máme ve swot analýze. Dále v diskusi vystoupil p. Felkl 
s tím, že mu nesedí náklady ve výši 7,5 mil na sokolovnu v roce 2019 uvedené v dokumentu, když v rozpočtu jsme schválili 12 
mil. Kč. Je mu vysvětleno ze strany účetní obce, slečny Unzeitigové, že v rozpočtu je zahrnuto rovněž dofinancování šaten 3,5 mil. 
Kč na jaře 2019 a rekonstrukce střídaček. P. Ondráčková „částečně to souvisí se strategickým rozvojovým dokumentem, částečně 
ne, nicméně bych chtěla apelovat na jednu věc, Na 1. ustavujícím zasedání ZO byla veřejnost i zastupitelé místostarostkou obce 
p. Tylovou uvedeni v omyl, kdy jim byly poskytnuty neúplné a zkreslené informace k projektu zdravotního střediska. Přesto, že 
došlo k částečnému vyjasnění a konkretizaci projektu v obecních novinách, apeluji dnes na zastupitele, a především na radu obce, 
aby pečlivě zvážila tyto zásahy do zdravotního střediska. Vybudování výtahu považuji za nutnost. V ostatním však s projektem 
nesouhlasím. Zdravotní středisko má sloužit především zdravotním službám a pro občany obce.  Jakýkoliv větší zásah může vést ke 
ztrátě 2 významných lékařů, a to MUDr. Nevřelové (zubařka) a MUDr. Hejla (dětský lékař), neboť jsou oba již předdůchodového 
či důchodového věku. Současná situace ve zdravotnictví je velmi vážná, je nedostatek stomatologů i dětských lékařů. Výrazným 
zásahem do budovy můžeme o tyto dva lékaře přijít, aniž bychom byli schopni je nahradit novými, což by velmi zkomplikovalo 
situaci našim občanům. Nejbližší volné kapacity stomatologů jsou až v Olomouci. Navrhuji, aby zásahy do budovy byli minimální, 
tzn. vybudovat výtah, přesunout knihovnu do některé z nevyužitých budov ve vlastnictví obce a místo knihovny rozšířit služby 
rehabilitace. Zdravotní středisko si tak zachová svou funkčnost, bude sloužit výhradně pro zajištění lékařských a rehabilitačních 
služeb dnes i do budoucna, a myslím si, že by to měla být priorita obce vzhledem ke stálému nárůstu počtu obyvatel“. 

Pan starosta děkuje za připomínku paní Ondráčkové a konstatuje, že se určitě nezapomene na tyto zdravotní služby. Pokud se týká 
lékařských služeb, bude s nimi jednáno, než se začne se stavebními úpravami budovy. Paní doktorka Nevřelová je v důchodovém 
věku, určitě bude časem končit, a bude stejně nutné otázku zubního lékaře řešit. Samozřejmě budeme dbát, aby byly dodrženy 
všechny předpisy, aby nedošlo k úbytku zdravotních služeb, tak jak říkala paní Ondráčková. On sám se s projektem rekonstrukce 
budovy zdravotního střediska již seznámil a souhlasí s nimi.

Další diskuze nebyla vedena a bylo přistoupeno k hlasování. 

Usnesení: 

ZO schvaluje Strategický rozvojový dokument obce Nový Malín na období 2018 – 2021 v předloženém znění poměrem hlasů 15 
pro/0 proti/0 zdržel se hlasování. 

3f) Podání žádosti o dotaci MMR
Pan starosta bod komentoval v předchozím bodu a další z podmínek dotace od MMR je, aby podání žádosti o dotaci bylo schváleno 
zastupitelstvem obce, a doporučeno je i schválení spolufinancování akce z vlastních zdrojů obce nad rámec poskytnuté dotace. 
P. Boucký - v materiálech se uvádí, že předpokládané náklady na realizaci jsou asi 4 mil. Kč, výše dotace ze strany poskytovatele 
dotace je 60% z celkových nákladů tzn. až 8 mil., proč se nesnažíme jít výš. Pan starosta k tomu uvádí, že termín pro podání 
žádosti o dotaci je do konce února a musíme doložit i povolení či souhlas z odboru dopravy, je to krátká doba, vycházíme tedy 
z toho, co máme předchystáno, ostatní PD nejsou v takové fázi, abychom to stihli. Mám už signály, že se bude pokračovat i 
v dalším roce 2020, tak budeme pokračovat dál, abychom podali další žádosti, budou i dotace na chodníky. P. K vznesla dotaz, 
zda dotace zahrnuje i opravu mostu. Pan starosta sděluje, že v tomto případě ne, byl by to neuznatelný náklad. P. S se ptá, zda 
se bude dělat i ulička od Sršňů nahoru ke kolejím? Pan starosta odpovídá, že si není jistý, zda tam spadá i ona, pokud ne, je s ní 
počítáno na další rok, ten zbytek kolem Vás. P. S se ptá, zda je podmínka, aby byla cesta z betonu, konkrétně cesta za Hamáčkem, 
je to jediný důvod, aby to bylo zasakovací, asi nejste sportovci, je to špatné přecházet z asfaltu do betonu. Přimlouval bych se za 
asfalt, je to poměrně krátký úsek. Další diskuze nebyla vedena a bylo přistoupeno k hlasování. 
Usnesení: 
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli pro dotační titul Podpora obnovy 
místních komunikací na akci s názvem: „obnova MK 27c, části MK 55c, MK 30c, MK 33c, MK 73c, MK 79c a MK 17c v k.ú. Nový 
Malín poměrem hlasů 15 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se.

ZO schvaluje spolufinancování akce: „obnova MK 27c, části MK 55c, MK 30c, MK 33c,  
MK 73c, MK 79c a MK 17c v k.ú. Nový Malín„ z vlastních zdrojů nad rámec poskytnuté dotace poměrem hlasů 15 pro/ 0 proti/ 0 
zdržel se.

3g) Žádost o finanční dar Charita Šumperk
Bod představuje pan předsedající a dal prostor k diskuzi. P. Smolicha se ptá, kolik charita zabezpečuje lidí pro obec. Na posouzení 
k těm 30.000,-Kč. Je mu sděleno, že přesný údaj obec nezná. Pan Kuba dodává, že údaj bude ve výroční zprávě Charity. Žádají 



35.000,-Kč, těch 30.000,- obdrželi v předchozích dvou letech, je to adekvátní, ceny jsou stejné.  Další diskuze nebyla vedena a 
bylo přistoupeno k hlasování. 

Usnesení: 
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,-Kč Charitě Šumperk na pokrytí části nákladů spojených s poskytováním 
sociálních a zdravotních služeb v roce 2019 a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí tohoto finančního daru mezi obcí Nový 
Malín jako dárcem a Charitou Šumperk jako obdarovanou poměrem hlasů 15 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se. 

Předsedající vyhlásil krátkou přestávku v čase od 19:10 do 19:19
4) Ostatní

4a)   SŽDC – nová železniční stanice – Nový Malín - pila 
Bod představuje pan starosta. Stávající zastávka bude zachována, pouze bude zkrácena a pro dřevosklad bude zřízena odstavná 
kolej, aby vlak mohl objet stojící vagony. Název jsme navrhli změnit na Nový Malín – dřevosklad. Pan předsedající dal prostor 
k diskuzi. Další diskuze k tomuto bodu programu nebyla a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení:
ZO schvaluje název nové železniční stanice „Nový Malín dřevosklad“ v km 38,798 na regionální trati č. 290 Olomouc hl.n. – 
Šumperk poměrem hlasů 15 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se.
 

4b) Poskytnutí informací zastupitelům ve věci rozhodnutí ČIŽP proti obci Nový Malín ve věci cesty za školou a terénních úprav 
Pískovna 

Bod představuje pan předsedající a předává slovo paní Ondráčkové, která bod na jednání ZO předložila. Paní Ondráčková uvádí, 
že si na všem trvá, co uvedla v důvodové zprávě, nevíme vůbec nic k této věci a požaduje jmenovité hlasování k tomuto bodu. 
Slovo si vzal následně pan starosta a uvádí, že věc předal právní službě obce, advokátní kanceláři paní JUDr. Šubrtové, jak ve 
věci postupovat dál a má za to, že by se mělo jednat o návrh komplexního postupu, se kterým budou seznámeni zastupitelé i 
veřejnost. P. Boucký má dvě připomínky, na posledním zasedání v Mladoňově, kdy p. Schubertovi nebyly vydány požadované 
dokumenty, považuje to za něco, co by se nemělo opakovat, informovanost zastupitelů a občanů obce by měla být prioritou. 
Další, co se týče pískovny a cesty za školou, řešíme, že ČIŽP dala pokutu, ale měli bychom se zabývat tím, proč se objevil stavební 
odpad za školou, kdo k tomu dal příkaz, jak se dostal do vlastnictví obce, je-li odpad vlastnictvím obce, vrátit se na prvopočátek 
celého problému. Pokud pochybení je, v čem spočívá. Odpovídá pan starosta, že předložený bod paní Ondráčkovou pochopil tak, 
že informace v dané věci by měla mít komplexní charakter a s navrženým usnesením souhlasí pouze s drobnou úpravou v tom, 
že komplexní informaci by podal na dalším VZZO a z toho důvodu navrhuje vypustit z textu navrženého usnesení pouze slovní 
spojení „případně na nejbližším pracovním jednání ZO“. S touto úpravou textu usnesení k tomuto bodu předkladatelka i ostatní 
zastupitelé souhlasí.

Další diskuze nebyla k bodu vedena a bylo přistoupeno k hlasování. Paní Ondráčková připomíná jmenovité hlasování.

Usnesení: 

ZO ukládá starostovi obce podrobně seznámit zastupitele obce na příštím VZZO s dosavadním průběhem a se zamýšleným dalším 
postupem obce Nový Malín a Provozní Nový Malín s.r.o. ve věci cesty za školou a terénní úpravy poměrem hlasů 15 pro/ 0 proti/ 
0 zdržel se. Pro: Štencl, Tylová, Štěpán, Budinová, Šváb, Minář, Švábová, Schlemmer, Paclíková, Felkl,  Smolicha, Ondráčková, 
Andrísková, Kuba, Boucký.

4c)   Zpráva o činnosti ÚEV Mladoňov

Bod představuje pan předsedající a dal prostor k diskuzi. Na pracovním zastupitelstvu vznikl požadavek, jak na tom ÚEV je, paní 
ředitelka Pulterová zpracovala naplněnost školy s tím, že v lednu 2019 bude vypracována výroční zpráva za rok 2018. Paní Tylová 
uvádí, že úspěchem jsou dotační akce z projektu MŽP, projektů je více, z Malínské školy se účastnily 4 třídy, v roce 2018 již byla 
obsazenost lepší, více ve výroční zprávě. Pan Kuba uvádí, že nejsme krajské zařízení, obec dotuje ústav, mohlo by být výroční 
zpráva doplněna statistikou, kolik využívá malínská škola a kolik přespolní. Pan Boucký uvádí, že příští rok bude končit udržitelnost 
poskytnuté dotace a ptá se, co dál, koncept je ztrátový, máme perfektní objekt na špatném místě. Je mu ze strany dalších 
zastupitelů (paní Švábová, pan starosta, pan Schlemmer) oponováno s tím, že místo je skvělé, lidé z Olomoucka si to chválí, že je 
to bokem, v přírodě apod. Časem to nebude potřeba tolik dotovat, nákladová část se bude snižovat ze strany obce. Do diskuze se 
dále přihlásil p. Schlemmer, V, Tylová, Š, starosta, S, Švábová, Boucký. 

Usnesení není k tomuto bodu navrhováno. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti ÚEV Mladoňov za rok 2018 v předloženém znění.      

5) Diskuse

Slovo si vzal pan starosta. Krátce zhodnotil své dosavadní působení ve funkci starosty obce od předchozího ustavujícího veřejného 



zasedání zastupitelstva obce. Dále pak informoval o připravované studii Ing. D zaměřené na komplexní posouzení současného 
stavu krajiny obce Nový Malín (krajinný ráz, zeleň, hydrologie, ÚSES apod.) dle platného územního plánu s návrhem dalších 
opatření a řešení, kdy MŽP bude dotace v roce 2019 a dalších směřovat právě tímto směrem. Výstup by měl být v tom, jak nejlépe 
zadržet vodu v krajině na k.ú. Nový Malín s tím, že největším problémem, na kterém se shodli všichni odborníci, je současný 
způsob hospodaření zemědělců, u nás v obci zejména Mespolu Medlov. Výsledkem by měl být návrh konkrétních opatření. 
K tomu pak bude nutné jednat s Mespolem Medlov o dalším způsobu jejich hospodaření, jak v extravilánu, tak v intravilánu, dále 
pak třeba revitalizace bezejmenných toků, výsadba zeleně, údržba zeleně, zadržení vody v krajině apod. Zdůraznil, že na papíru 
však tyto návrhy nebudou stačit a bude potřeba součinnosti ostatních zastupitelů a občanů k dořešení věcí, zejména po majetkové 
stránce, aby věci bylo možné realizovat i v praxi. Stát bude tyto věci podporovat a bude nutné toto řešit v komplexu. Pro obec by to 
mohl být zásadní přístup, výhodou je Provozní Nový Malín, kdy zadání realizace akcí in-housem napřímo, bez výběrových řízení, 
umožní jednotlivé akce uskutečnit bez časového prodlení. V tomto já vidím prioritu a děkuji všem za názory. V první fázi by věc 
dopracoval Ing. D a naproti tomu bude oponentní názor odborníků z oblasti hydrogeologie a dalších oblastí ochrany životního 
prostředí. Dále by pak studie byla projednána na pracovním ZO, dále s veřejností a potom na VZZO. MŽP má lhůty pro podávání 
žádosti o dotace z této oblasti až do října 2019, máme tedy dostatek času na přípravu s tím, že realizace rok 2020, 2021 a dále. Co 
se týká výstavby bytovky Pod Malínským vrchem, je to ve stavu „bodu nula“, Krajský úřad zrušil rozhodnutí odboru výstavby 
v Šumperku o povolení stavby a věc vrátil stavebnímu úřadu v Šumperku k novému řízení. Vedení obce má v plánu opětovně 
oslovit občany, kteří tam mají pozemky, zda postaví či ne, každopádně na pozemku se stavět bude, je otázka kolik bytových 
jednotek. Bude se jednat i s MMR v otázce případných sankcí, když nesplníme podmínku kolaudace příslušného počtu bytových 
jednotek v daném termínu apod. Co se týká změny č. 1 územního plánu pak v současnosti je stav takový, že dotčené orgány státní 
správy se vyjádřili k této změně, hodně věcí na základě jejich stanovisek bude ze změny č. 1 vyřazeno, dále se přihlásili další 
žadatelé se svými požadavky po určeném termínu a bude třeba o jejich žádostech rozhodnout, zda je zařadit či nikoliv apod. ÚP 
Nový Malín bych chtěl řešit na dalším pracovním zastupitelstvu v lednu či únoru 2019. 

Dále v diskusi vystoupila paní Š s dotazem na tištění Malínských novin, proč se tisknou na nejluxusnější papír, co existuje a 
jaký má smysl tisknout staré zápisy rady či ZO na pěkném papíře a zda někdo spočítal náklady takového tisku. Dále uvedla, že 
grafická podoba Malínských novin je hrozná. Na dotaz reagoval paní místostarostka Tylová. Dále pak předsedající uvedl, že je to 
věc subjektivního názoru. Dále se pan S dotazuje na statut Malínských novin. Pan starosta mu odpověděl, že statut byl zrušen na 
posledním jednání rady obce, nepostupovalo se podle něho a byl nadbytečný. Uzavírka Malínských novin bude oznamována na 
internetových stránkách obce. Pan starosta dále podal informaci o tom, že radou obce byl schválen program na podávání žádostí 
o granty na rok 2019 s tím, že termín pro jejich podávání je od 2. 1. 2019 od 8 hod do 31. 3. 2019 do 12 hod. 

Dále se paní Ondráčková ptá na navýšení částky v rozpočtu obce určené na granty, kdy původně na pracovním ZO byla částka 150 
tis. a teď je tam 250 tis. Kč. Odpovídá pan starosta a paní Unzeitigová. 

Hospic, Charita budou žádat formou daru, sokolové, hasiči mají finance přímo z rozpočtu obce. 

P. Ondráčková – v roce 2018 se schválila cenová nabídka na vypracování zprávy o stavu životního prostředí firmy GEOTEST, zda 
existuje, je někde zveřejněna? Ano existuje a tato zpráva bude zastupitelům poskytnuta. Dále v diskuzi vystoupil pan H s dotazem, 
zda bude někde přednáška o topení pevnými palivy od RNDr. Zdeňka Blažka dostupná na internetu. Pan starosta mu sděluje, že 
bude dostupná na internetových stránkách obce.

Dále pak vystoupila v diskuzi paní JH s problematikou umístěného vysílače pro posílení signálu mobilních operátorů (firma 
CETIN) na základní škole s tím, že elektromagnetické pole, který tento vysílač má, je zdraví škodlivé a aby záření bylo sníženo. 
Bylo jí ze strany paní místostarostky a pana starosty odpovězeno, že zařízení tam zůstane, splňuje zákonné podmínky, normy a 
posoudíme odborníkem, zda a jaké udělat technické opatření ke snížení záření apod. 

Dále pak pan S požaduje smlouvu o dílo na cestu za školou, celkovou částku, co byla dosud proinvestována a kolik stálo drcení, 
co se dělalo nedávno. K tomuto se s daným požadavkem připojila i paní Ondráčková. 

P. Felkl dále uvedl, že jej mrzí, že o slavnostním otevření hasičárny se dozvěděl z regionálního tisku. Pan starosta odpovídá, je 
to nedopatření, omluvil se jménem hasičů s tím, že věc byla záležitostí hasičů a nemáme zkušenosti se stříháním pásky apod. 
Nicméně zastupitelé jsou pozváni na výroční schůzi SDH Nový Malín, která se koná 4. 1. 2019 a je spojena s prohlídkou nové 
hasičárny. Do diskuse se dále přihlásila p. Ondráčková, p. S, p. starosta.  

Ve 20:17 odešel MUDr. Štěpán a počet zastupitelů klesl na 14.

Na závěr zasedání popřál předsedající společně s panem starostou všem přítomným hezké Vánoce a úspěšný vstup do nového 
roku 2019. 

Předsedající ukončil jednání 2. VZZO Nový Malín v 20:25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 21. 12. 2018
Zapisovatelka: Dagmar Kubíčková

 Mgr. Marek Štencl, starosta obce
 Ověřovatelé zápisu: Marcela Budinová, Josef Minář



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 2. veřejném zasedání zastupitelstva obce Nový Malín
konaném dne 17. 12. 2018 v Novém Malíně.

ZO schvaluje za členy návrhové komise Mgr. Janu Švábovou a Lenku Tylovou.
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Marcelu Budinovou a Josefa Mináře. 
ZO schvaluje  program 2. VZZO Nový Malín.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 789/3 zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Nový Malín dle situačního snímku za cenu ve 
výši 100,-Kč 1m2 bez DPH.
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 3781/31 ostatní plocha o výměře 72 m2 a p.č. 3781/37 ostatní plocha o výměře 25 m2 
oba v k.ú. Nový Malín dle situačního snímku za cenu ve výši 100,-Kč/m2 bez DPH.
ZO schvaluje rozpočet a závazné ukazatele rozpočtu obce Nový Malín na rok 2019. Rozpis schváleného rozpočtu do plného 
třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, je v kompetenci 
účetní obce Nový Malín. Konkrétní příjemci poskytovaných transferů jsou určováni v samostatných rozhodnutích orgánů obce. 
Poskytovatelé přijímaných transferů jsou rovněž uvedeni samostatně. 
ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 99020657634 ze dne 27. 6. 2018 mezi obcí Nový Malín a Komerční 
bankou, a.s.      
ZO schvaluje Strategický rozvojový dokument obce Nový Malín na období 2018 – 2021 v předloženém znění.      
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli pro dotační titul Podpora obnovy 
místních komunikací na akci s názvem: „obnova MK 27c, části MK 55c, MK 30c, MK 33c, MK 73c, MK 79c a MK 17c v k.ú. 
Nový Malín“.
ZO schvaluje spolufinancování akce: „obnova MK 27c, části MK 55c, MK 30c, MK 33c, MK 73c, MK 79c a MK 17c v k.ú. Nový 
Malín“ z vlastních zdrojů nad rámec poskytnuté dotace.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,-Kč Charitě Šumperk na pokrytí části nákladů spojených s poskytováním 
sociálních a zdravotních služeb v roce 2019 a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí tohoto finančního daru mezi obcí Nový 
Malín jako dárcem a Charitou Šumperk jako obdarovanou.
ZO schvaluje název nové železniční stanice „Nový Malín dřevosklad“ v km 38,798 na regionální trati č. 290 Olomouc hl.n. – 
Šumperk.
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 890/8 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Nový Malín.

ZO ukládá starostovi obce podrobně seznámit zastupitele obce na příštím VZZO s dosavadním průběhem a se zamýšleným 
dalším postupem obce Nový Malín a Provozní Nový Malín s.r.o. ve věci cesty za školou a terénní úpravy.

V Novém Malíně dne 21. 12. 2018 
Usnesení zapsali: Mgr. Jana Švábová a Lenka Tylová

Opis: Dagmar Kubíčková

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

Mgr. Marek Štencl                            Lenka Tylová

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

Usnesení z 1. zasedání RO ze dne 7. 11. 2018

03/01/2018   Rada obce schválila osobní příplatek ředitelce ZŠ a MŠ Nový Malín, paní Mgr. Janě Švábové ve výši 10.000,-Kč 
měsíčně s účinností od 1. 11. 2018. 

04/01/2018   Rada obce schválila ukončení nájemní smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 1. 9. 2002 ve znění 
pozdějších dodatků uzavřené mezi obcí Nový Malín jako pronajímatelem a panem Ing. Jaromírem Janáčkem, jako nájemcem, 
dohodou obou smluvních stran ke dni 31. 10. 2018.

05/01/2018     Rada obce schválila žádost pana MJ o poskytnutí finanční částky ve výši 5.000,-Kč v rámci programu poskytování 
grantů občanům naší obce na pořádání florbalového turnaje a současně schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy za tímto účelem. 

06/01/2018     Rada obce schválila uzavření Smlouvy o poskytování služeb se společností Urbicus s.r.o., IČ: 01971140, sídlo: 
612 00 Brno, Edisonova 2979/7, jejímž obsahem je poskytnutí oprávnění pro obec Nový Malín k využití mobilní aplikace a 
administračního rozhraní projektu „Česká obec“ za cenu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý rok užívání mobilní aplikace.

07/01/2018    Rada obce doporučuje ZO schválit název nové železniční stanice „Nový Malín dřevosklad“. 



08/01/2018     Rada obce doporučuje ZO schválit záměr převodu pozemku p.č. 789/3 v k.ú. Nový Malín za účelem jeho následného 
prodeje panu Ing.H. 

09/01/2018       Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-8014691 - VB/001 na akci „Nový 
Malín – p.č. 443/2, K, nové NNk  mezi Obcí Nový Malín jako budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou 
na základě plné moci společností EMONTAS s.r.o. jako budoucí oprávněnou.

10/01/2018      Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 v předloženém znění. 
11a/01/2018  Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3/2018 „Šatny fotbalového klubu, Nový Malín“ 
mezi obcí Nový Malín jako objednatelem a Provozní Nový Malín jako zhotovitelem, jehož obsahem je realizace změnových prací 
dle požadavku TJ Sokol apod. – př. úprava vstupů do jednotlivých šaten, instalace informačního nápisu na fasádě objektu, izolace 
proti vlhkosti ve vrchní části tribuny, změna úpravy povrchů stropů z dvouvrstvých omítek na sádrokarton, instalace úpravny vody, 
rozšíření ploch elektrického podlahového vytápění a změna rozsahu zpevněných ploch u klubovny apod., dále pak navýšení cena 
díla o částku 375.834,00 Kč bez DPH na novou cenu díla ve výši 11,598.082,00 Kč (slovy: jedenáct milionů pět set devadesát osm 
tisíc osmdesát dva korun českých) bez DPH a dále pak prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do května 2019.

11b/01/2018     Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 18/2018 mezi obcí Nový Malín jako objednatelem a Provozní 
Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem na realizaci stavby „Rekonstrukce střídaček, oplocení a zábradlí areálu hřiště FK Nový 
Malín“, jejímž obsahem je dokončení zábradlí, oplocení kolem fotbalového hřiště v souvislosti s vybudováním nových fotbalových 
šaten včetně dodání a osazení nových fotbalových střídaček, které jsou součástí zábradlí kolem fotbalového hřiště za cenu díla ve 
výši 304.621,00 Kč (slovy: tři sta čtyři tisíc šest set dvacet jedna korun českých) bez DPH s termínem plnění díla květen 2019.

12/01/2018      Rada obce schvaluje ukončení Smlouvy o poskytování právní pomoci ze dne 1. 3. 2001 ve znění pozdějších dodatků 
mezi Mgr. Markem Štenclem jako poskytovatelem a obcí Nový Malín jako klientem, a to dohodou obou smluvních stran ke dni 
7. 11. 2018.

13/01/2018     Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci dle zákona o advokacii ze dne 
1. 8. 2008 uzavřené mezi obcí Nový Malín jako klientem a JUDr. Evou Šubrtovou, jako advokátkou, jehož předmětem je rozšíření 
poskytovaných právních služeb ze strany advokáta a navýšení paušální měsíční odměny advokáta  z částky 19.200,-Kč na částku 
35.000,- Kč bez DPH s účinností od 8. 11. 2018.

14/01/2018     Rada obce potvrzuje do funkce předsedy přestupkové komise jako zvláštního orgánu paní Mgr. Petru Spurnou, 
advokátku, AK Šubrtová & Sršňová a dále pak potvrzuje za členy přestupkové komise paní Ludmilu Reovou a pana Vojtěcha 
Vranu s účinností ke dni 7. 11. 2018.

15/01/2018     Rada obce schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Nový Malín, Nový 
Malín 240, IČ: 00303089, jako budoucí povinnou a mezi GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, sídlo: Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 
940/96, zast. GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, jako budoucí oprávněnou, jejímž obsahem 
je zřízení budoucího věcného břemene  na služebném pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Nový Malín pro umístění plynárenského zařízení, 
a to –přeložky STL plynovodní přípojky pro č.p. 83 v Novém Malíně a dále pak rada obce schválila uzavření smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi obcí Nový Malín, Nový Malín 240, IČ: 00303089, jako 
stavebníkem a mezi GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, sídlo: Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, zast. GridServices, s.r.o., IČ: 
27935311, Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, jako vlastníkem plynárenského zařízení, jejímž obsahem je realizace samotné 
přeložky plynárenského zařízení, tj. STL plynovodní přípojky k domu č.p. 83 v Novém Malíně.

16/01/2018     Rada obce schválila odměnu jednatele společnosti pana Josefa Mináře ve výši 25.000,-Kč hrubého měsíčně 
s účinností od 8. 11. 2018.

17/01/2018    Rada obce schválila za členy školské rady za obec Nový Malín jako zřizovatele pana Mgr. Marka Štencla, starostu 
obce a paní Miroslavu Krausovou. 

18/01/2018     Rada obce souhlasila s uzavřením smlouvy se společností ÉTER CZ o umístění informací o obci Nový Malín 
v katalogu firem na rok 2019 za částku 2.000,-Kč bez DPH. 

19/01/2018      Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 5. 9. 2018 mezi obcí Nový Malín jakožto 
pronajímatelem a manžely J a LM, oba bytem Nový Malín, jakožto nájemci, jehož obsahem je prodloužení doby nájmu bytu č. 6 
v I.NP. domu č.p. 660 v Novém Malíně ( DPS), a to do 26. 11. 2018. 

20/01/2018         Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 19/2018 mezi obcí Nový Malín jako objednatelem a Provozní 
Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem na realizaci stavby „Vsypová loučka na hřbitově v Novém Malíně“, jejímž obsahem je 
provedení stavby stěny pro osazení kamenných desek se jmény vsypaných včetně realizace samotné vsypové loučky ohrazené 
betonovými palisádami s cenou díla ve výši 155.230,-Kč (slovy: jedno sto padesát pět tisíc dvě stě třicet korun českých) bez DPH 
s termínem plnění květen 2019.

V Novém Malíně 14. listopadu 2018

 Zapsal: Mgr. Marek Štencl   _____________________________                                              ______________________________

        Mgr. Marek Štencl, 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 výdajů, v platném znění

Usnesení z 2. zasedání RO ze dne 28. 11. 2018

02/02/2018        Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 9/2018
03/02/2018   Rada obce doporučuje ZO schválit rozpočet obce Nový Malín na rok 2019 v předloženém znění.

04/02/2018     Rada obce schvaluje Program pro poskytování dotací na aktivity pro obyvatele obce Nový Malín a pro právnické 
osoby se sídlem v Novém Malíně z rozpočtu obce Nový Malín na rok 2019. RO určuje lhůtu pro podávání žádostí o dotaci v rámci 
Programu pro poskytování dotací na aktivity pro obyvatele obce Nový Malín a pro právnické osoby se sídlem v Novém Malíně 
z rozpočtu obce Nový Malín na rok 2019 v rozmezí od 2. 1. 2019 od 8 hod do 1. 4. 2019 do 12 hod.

05/02/2018     Rada obce schválila aktualizovaný Plán zimní údržby obce Nový Malín.

06/02/2018    Rada obce zrušila statut periodického tisku obce Nový Malín vydaný dne 13. 11. 2015.  

07/02/2018     Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávek zemního plynu se společností Pražská 
plynárenská, a.s. na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 za cenu uvedenou v nabídce ke dni 28. 11. 2018 a dále schvaluje uzavření 
Smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny pro hladinu NN se společností Amper Market, a.s. na dobu od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2020 za cenu uvedenou v nabídce ke dni 28. 11. 2018.

08/02/2018       Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
č. IP-12-8023111/VB03 pro pozemek p.č. 4100/4 v k.ú. Nový Malín k umístění zemního a venkovního vedení NN přes dotčený 
pozemek p.č. 1580 v k.ú. Nový Malín ve vlastnictví obce Nový Malín mezi ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí oprávněnou zast. 
EMONTAS s.r.o. dle plné moci a mezi obcí Nový Malín jako budoucí povinnou.

09/02/2018      Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi obcí Nový Malín jako kupující a kamenictvím 
Milan Petřek jako prodávajícím, jehož obsahem je vyvrtání 120 ks děr do 30 ks žulových desek a navýšení ceny o částku 7 tis. Kč 
na celkem 51.000,-Kč. 

10/02/2018      Rada obce schvaluje  uzavření Smlouvy o dlouhodobém pronájmu 1ks lahve na technické plyny se společností 
Linde Gas a.s, a to na dobu 1 roku s cenou nájmu 1 tis. Kč za rok. 

V Novém Malíně 5. prosince 2018

 Zapsal: Mgr. Marek Štencl  

 _____________________________                                              ______________________________

    Mgr. Marek Štencl, 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 výdajů, v platném znění

Usnesení z 3. zasedání RO ze dne 27. 12. 2018

02a/03/2018      Rada obce schvaluje ukončení smlouvy mezi Provozní Nový Malín s.r.o. a obcí Nový Malín o připojení k síti 
NovýMalín.Net č. 002/2-2005 ze dne 1. 4. 2006 u obecní budovy na adrese Nový Malín č.p. 240, a to dohodou ke dni 31. 12. 2018. 

02b/03/2018      Rada obce schvaluje ukončení smlouvy mezi Provozní Nový Malín s.r.o. a obcí Nový Malín o připojení k síti 
NovýMalín.Net č. 216/2015 ze dne 30. 4. 2015 u obecní budovy na adrese Nový Malín, Mladoňov č.p. 21 (budova bývalé fary), 
a to dohodou ke dni 31. 12. 2018. 

02c/03/2018       Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č. 2018001234 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací – připojení k internetu - mezi obcí Nový Malín jako účastníkem a Ing. Janem Rýznarem, Olšany 149, IČ: 46101802, 
jako poskytovatelem, u nemovitostí a dalších zařízení ve vlastnictví obce Nový Malín dle příslušné specifikace uvedené ve 
smlouvě s účinností od 1. 1. 2019 za paušální cenu 4.800,-Kč měsíčně včetně DPH.

02d/03/2018      Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. NSF - 265 o umístění a provozování technického zařízení – 
datový převaděč a anténní systém pro datové přenosy a bezdrátové připojení k síti Internet – na budově ZŠ Nový Malín, adresa 
Nový Malín č.p. 274, mezi obcí Nový Malín jako majitelem objektu a Ing. Janem Rýznarem, Olšany 149, IČ: 46101802, jako 
provozovatelem, s účinností od 1. 1. 2019 za roční nájemné ve výši 10.000,-Kč bez DPH a paušální úhradu el. energie ve výši 
2.000,-Kč ročně bez DPH.

02e/03/2018          Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. NSF - 264 o umístění a provozování technického zařízení 
– datový převaděč a anténní systém pro datové přenosy a bezdrátové připojení k síti Internet – na budově dolní Mateřské školky, 
adresa Nový Malín č.p. 503, mezi obcí Nový Malín jako majitelem objektu a Ing. Janem Rýznarem, Olšany 149, IČ: 46101802, 



jako provozovatelem, s účinností od 1. 1. 2019 za roční nájemné ve výši 5.000,-Kč bez DPH a paušální úhradu el. energie ve výši 
2.000,-Kč ročně bez DPH.
03/03/2018   Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu– sjezdu a chodníku – z pozemku p.č. 3343/5 
(MK) v k.ú. Nový Malín ve vlastnictví obce Nový Malín na pozemek p.č. 3343/9 v k.ú. Nový Malín ve vlastnictví manželů VAB, 
bytem NM, za účelem výstavby nového RD na pozemku p.č. 3343/9 v k.ú. Nový Malín mezi obcí Nový Malín, Nový Malín 240 a 
manžely VAB, NM, jako stavebníky. 

04/03/2018     Rada obce schvaluje Plán inventur majetku a závazků obce Nový Malín za rok 2018. 

05/03/2018     Rada obce schvaluje zvýšení cen vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2019 takto:

pitná voda - vodné ……..… 23,48 Kč         DPH 15%        3,52 Kč         celkem  27,- Kč

voda odpadní – stočné….... 25,22 Kč         DPH 15%        3,78 Kč         celkem    29,- Kč

voda předaná      ……….... 12,-Kč             DPH 15%        1,80 Kč         celkem    13,80 Kč

(obce Hrabišín 
a Dolní Studénky)

06/03/2018        Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018 v předloženém znění.

07/03/2018     Rada obce schvaluje účast v projektu Mezinárodní policejní asociace (IPA), kterým je vydání publikace dětských 
omalovánek s tématem „Bezpečně na silnici“ určených pro děti předškolního věku a děti prvních tříd ZŠ s tím, že finanční 
účast obce na tomto projektu bude formou placené inzerce v rozsahu ¼ strany A5 o velikosti 90 x 60 mm na jedné straně 
publikace v ceně 7.900 Kč bez DPH (30 publikací) a pořízení dalších 40ks publikací v ceně 2.500,-Kč bez DPH, celkem tedy účast 
v tomto výchovném projektu bude pro obec činit částku 10.400,-Kč bez DPH s tím, že obec bude na této publikace uvedena jako 
spoluúčastník projektu a obdrží celkem 70ks těchto publikací.

08a/03/2018       Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2018 na stavební akci „Fotovoltaika šatny FK, 
Nový Malín“, mezi obcí Nový Malín jako objednatelem a Provozní Nový Malín, jako zhotovitelem, jehož obsahem je prodloužení 
termínu provedení díla do 30. 4. 2019. 

08b/03/2018     Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018 na stavební akci „Rekonstrukce povrchu 
MK 18c“, mezi obcí Nový Malín jako objednatelem a Provozní Nový Malín, jako zhotovitelem, jehož obsahem je rozšíření 
předmětu díla o provedení obnovy povrchu MK (rozšíření o odbočky k domu č.p. 57 a k domu č.p. 54 v Novém Malíně, dále pak 
rozšíření MK v některých částech a s tím související další zemní práce, podklad cesty, osazení obrubníků a pokládka zámkové 
dlažby) a dále pak s tím související navýšení ceny díla o částku 105.676,-Kč bez DPH na novou cenu díla ve výši 1,508.279,-Kč 
bez DPH. 

08c/03/2018       Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 9/2017 na stavební akci „ Rekonstrukce povrchu 
MK na p.č. 246 a p.č. 255/1 – Lesy ČR, Nový Malín“, mezi obcí Nový Malín jako objednatelem a Provozní Nový Malín, jako 
zhotovitelem, jehož obsahem je prodloužení termínu provedení díla do 31. 12. 2019.

09/03/2018      Rada obce po projednání schvaluje cenovou nabídku pana DB, IČ: 87443392, 619 00 Brno, Vomáčkova 167/14,  ve 
výši 20.000,-Kč bez DPH za zpracování žádosti o dotaci z programu MMR k projektu obce Nový Malín „Obnova MK 27c, části 
MK 55c, MK 30c, MK 33c, MK 73c, MK 79c a MK 17c, v k.ú. Nový Malín“

10/03/2018      Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zajištění svozu komunálního odpadu mezi obcí 
Nový Malín a společností Marius Pedersen a.s., jehož předmětem je navýšení ceny za svoz a odstranění komunálního odpadu o 
7,7%(tj. navýšení o 2.767,-Kč na jeden svoz) s účinností od 1. 1. 2019. Platnost tohoto dodatku je do 30. 6. 2019. 

11/03/2018          Rada obce schvaluje nabídku společnosti SUEZ využití zdrojů a.s. na navýšení ceny za odstranění kalů z ČOV 
o 34% z 620,-Kč za tunu na 830,-Kč za tunu s účinností od 1. 1. 2019.

12/03/2018         Rada obce schvaluje na rok 2019 objednávku celoročního úklidu víceúčelového sálu na Provozní Nový Malín, 
na adrese Nový Malín č.p. 83 u společnosti Provozní Nový Malín s.r.o. za cenu 180,- Kč/h. bez DPH.

13/03/2018        Rada obce schvaluje na rok 2019 objednávku celoročního praní a žehlení ubrusů a utěrek pro víceúčelový sál na 
Provozní Nový Malín, na adrese Nový Malín č.p. 83 u ZŠ a MŠ Nový Malín, p.o. za ceny velký ubrus 12,-Kč/ks, malý ubrus 8,-
Kč/ks a utěrka 6,-Kč/ks.

14/03/2018       Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru na adventní koncert v kostele Narození Panny Marie v Novém 
Malíně ve výši 5.000,- Kč spolku „Kytara Šumperk, z.s.“ a uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako darující a 
spolkem Kytara Šumperk, z.s. Žerotínova 85c, Šumperk. IČO: 06188095 ve výši 5.000,- Kč na adventní koncert. 

V Novém Malíně 3. ledna 2019

 Zapsal: Mgr. Marek Štencl   ________________________                                              ______________________________

    Mgr. Marek Štencl, 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 výdajů, v platném znění

Usnesení ze 4. zasedání RO ze dne 22. 1. 2019

02/04/2019      Rada obce schvaluje Řád veřejných pohřebišť obce Nový Malín na pozemcích p.č. 2097, 2098, 2099 a 2101 v k.ú. 
Nový Malín a na pozemku p.č. 1108/1 v k.ú. Mladoňov u Oskavy s účinností od 1.3.2019. 

04/04/2019     Rada obce doporučuje ZO schválit záměr prodeje pozemku p.č. 3781/29 ostatní plocha o výměře 72 m2 a pozemku 
p.č. 3781/35 ostatní plocha o výměře 25 m2 oba v k.ú. Nový Malín za kupní cenu ve výši 100,-Kč bez DPH.  

05/04/2019     Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Jan Petko, klempířství – pokrývačství, Šumperk, J. z Poděbrad 59A, 
na pořízení a instalaci sněhových zábran na střechu hasičárny v Novém Malíně za cenu ve výši 45.525,- Kč bez DPH. 

06/04/2019        Rada obce bere na vědomí informaci o sbírkové akci Tříkrálová sbírka 2019 od společnosti Charita Šumperk. 

07/04/2019     Rada obce schvaluje uzavření Účastnické smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako účastníkem a společností O2Czech 
Republic a.s. jako poskytovatelem o převodu mobilních služeb dosavadního účastníka Mgr. Marka Štencla na nového účastníka 
obec Nový Malín.   

08a/04/2019       Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s. včetně uzavření 
darovací smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako darující a Základní školou a střední školou Pomněnka o.p.s. jako obdarovanou na 
částku ve výši 15.000,- Kč na provoz školy. 

08b/04/2019     Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Centru sociálních služeb Pomněnka z.ú. 
včetně uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako darující a společností Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 
jako obdarovanou na částku ve výši 10.000,- Kč na činnost organizace. 

08c/04/2019       Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč spolku Motýli Šumperk včetně uzavření 
darovací smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako darující a spolkem Motýli Šumperk jako obdarovaným na částku ve výši 10.000,- 
Kč na činnost sboru a zájezdové aktivity v roce 2019. 

08d/04/2019       Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč spolku vÚžasu z.ú. včetně uzavření darovací 
smlouvy mezi Obcí Nový Malín jako darující a spolkem vÚžasu z.ú. jako obdarovaným na částku ve výši 10.000,- Kč na provoz 
lesní školky v Maliní a na pořádání akcí pro veřejnost v roce 2019. 

08e/04/2019    Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč včetně uzavření darovací smlouvy mezi Obcí 
Nový Malín jako darující a společností Pontis Šumperk jako obdarovanou na částku ve výši 10.000,- Kč na dovybavení nově 
vznikajícího senzomotorického koutku a dokoupení rehabilitačních pomůcek pro terapii Therasuit.

10/04/2019      Rada obce schvaluje záměr pronájmu bývalého septiku umístěného na pozemku p.č. 4117 v k.ú. Nový Malín za 
cenu ve výši 100,- Kč/rok. 

11/04/2019          Rada obce schvaluje ukončení nájmu bytu č. 123/3 v bytovém domě Holba s panem LO dohodou ke dni 31. 3. 
2019.  

12/04/2019         Rada obce schvaluje cenovou nabídku pana Jaroslava Kohoutka, Šumperk, na zpracování mostní dokumentace a 
provedení prohlídek mostních objektů ve správě obce Nový Malín za cenu ve výši 3.500,- Kč za 1 ks běžné prohlídky, 1.200,- Kč 
za 1 ks hlavní prohlídky a 4.000,- Kč za 1 ks mostní evidence. 

13/04/2019        Rada obce schvaluje společnosti Pharm-K, s.r.o. snížení nájmu nebytového prostoru – výdejna léků - na zdravotním 
středisku v Novém Malíně o 2.000,- Kč měsíčně s účinností od 1.2.2019, kdy nová výše nájemného včetně služeb spojených 
s nájmem bude od 1. 2. 2019 ve výši 1.936,-Kč včetně DPH měsíčně a dále rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní 
smlouvě ze dne 6. 9. 2010 se společností Pharm-K, s.r.o., jehož obsahem bude toto snížení nájemného včetně technické úpravy 
jeho účtování a vypuštění inflační doložky u nájmu. 

14/04/2019       Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti RPS optická s.r.o. na pořízení 2ks dataprojektorů včetně 
příslušenství pro  JSDH Nový Malín a do zasedací místnosti obecního úřadu Nový Malín za celkovou cenu 63.170,- Kč bez DPH.

15/04/2019         Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 6 na rok 2019 ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a 
metodických služeb v místní knihovně ze dne 4. 3. 2014 mezi Obcí Nový Malín a Městskou knihovnou T. G. Masaryka Šumperk, p. 
o. s příspěvkem obce na nákup knihovních fondů v roce 2019 ve výši 37.000,- Kč a s podílem na financování provozu regionálního 
serveru v roce 2019 částkou ve výši 3.000,- Kč. 

16a/04/2019      Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní mezi Obcí Nový Malín jako příkazcem 
a společností Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. jako příkazníkem, za paušální cenu 5.000,- Kč měsíčně od 1.1.2019 na dobu 
neurčitou. 



Místo pro Vaše poznámky:

16b/04/2019        Rada obce schvaluje ukončení Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní ze dne 31.3.2015 mezi Obcí Nový 
Malín jako příkazcem a společností Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. jako příkazníkem ke dni 31.12.2018.
17a/04/2019     Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci „Stavební úpravy chodníku při silnici 
III/44631 od ZŠ po restauraci Na Rychtě, Nový Malín“ na pozemku p.č. 4106/1 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. 

17b/04/2019   Rada obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci „Stavební 
úpravy chodníku při silnici III/44631 od ZŠ po restauraci Na Rychtě, Nový Malín“ na pozemku p.č. 4106/1 v k.ú. Nový Malín mezi 
Olomouckým krajem, zastoupeným SSOK, příspěvkovou organizací - právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého 
kraje, jako vlastníkem či budoucím povinným a Obcí Nový Malín jako nájemcem či budoucím oprávněným. 

V Novém Malíně 28. ledna 2019

 Zapsal: Mgr. Marek Štencl 

 _____________________________                                              ______________________________

    Mgr. Marek Štencl, starosta obce                                            Lenka Tylová, místostarosta obce


