Č.j. 12/02/2009

ZÁPIS

A USNESENÍ

č.1 /2009
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 16.1.2009 v 18.00 hod. v Rýmařově
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr Kročil,
Jana Horňáčková, Ladislav Podhorský
Nepřítomni: David Janík
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.
Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 6
členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet.
Provedením zápisu byla určena Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Petr Kročil a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce :
1. Kontrola usnesení 12/08
2. Postup prací na stavbě Multifunkční dům v obci
3. Schválení kupní smlouvy p. Hahn Alois, p.p.č. 35/7,St. 101 a St. 102
4. Schválení pronájmu pozemku část parcely p.č. 82/1
5. Schválení smlouvy DIGIS, s.r.o. Ostrava
6. Navýšení odměny pro starostu
7. Různé:
• Příprava společenského večera 28.2.2009
• Vyhodnocení plnění záměrů zastupitelstva obce za rok 2008
• Žádost o souhlas k ubytování v obecním bytě č. 35/7
• Způsob platby odpadů u sezónního pronájmu
• Dopis ligy starostů proti radaru
• Odměna za kontroly v roce 2008

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad.1 Usnesení ze zápisu č.12/2008 ze dne 22.12.2008 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
Ad. 2 Starosta informoval zastupitele o postupu prací na stavbě Multifunkční dům v obci;
v sobotu 10.1.2009 se uskutečnila první dobrovolná brigáda, které se zúčastnilo 10
občanů – na ni zakoupeno občerstvení za 199,- Kč. Byly zahájeny stavební práce,
zakoupen nová energetická jednotka, z velké části je provedena elektroinstalace,.vnitřní
stavební práce pokračují hrubou omítkou. Provedena výstavba nového komínu v ceně

cca 60,000,- Kč, což bude provedeno jako vícepráce ke stávající SDO, uzavřenou
s dodavatelem - firmou Záhora
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce souhlasí uzavřením dodatku č. 1 SDO na nový komín.
Ostatní informace bere zastupitelstvo obce na vědomí.
Ad. 3 Pan Alois Hahn požádal o prodej pozemků kolem domu č.p. 53, který vlastní. Záměr
prodeje byl zveřejněn v roce 2006 a nebylo k němu připomínek. Parcely p.č. 101, 102 a
35/7 o celkové rozloze 956 m² budou prodány za 19 650,-Kč
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parcely č. 101, 102 a 35/7 o
celkové rozloze 956 m² za 19 650,-Kč panu Aloisovi Hahnovi.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Pan starosta požádal o pronájem pozemku p.č. 82/1 o rozloze 100m² podél plotu domu
č.p. 16, který vlastní. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce ve dnech od
30.12.2008 do 16.1.2009 a nebylo k němu připomínek. Pronájem pozemku je 0,40,-/m².
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 82/1 o rozloze
100m² za 0,40,-/m² panu Ing. Miroslavu Pospíšilovi.
Schváleno 5-ti přítomnými členy ZO, jeden člen ZO se zdržel hlasování.
Ad. 5 Smlouva s firmou DIGIS na rok 2009 obsahuje aktualizaci map, zákaznickou podporu a
zpracování a vložení územního plánu, který bude v tomto roce dokončen.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na rok 2009 s firmou
DIGIS,s.r.o. Ostrava a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Navýšení odměny pro starostu obce od 1. ledna 2009 bude o 1000,-Kč. Oproti
minulému roku bude tedy nezdaněná odměna ve výši 10 000,-Kč. Odměny pro
místostarostu a členy ZO zůstanou nezměněny.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu starosty ve výši 10 000,-Kč
s účinností od 1. ledna 2009
Schváleno 5-ti přítomnými členy ZO, jeden člen ZO se zdržel hlasování.
Ad. 7 Různé:
• Společenský večer bude tento rok ve všem obměněn. Bude se konat poslední
únorovou sobotu – 28.2.2009 na Mlýně u Kročilů ve 20.00 hod., vstupné bude
100,-Kč (s večeří) a k tanci bude hrát kapela Alternativa. Občané budou
informováni plakáty i ve zpravodaji, který vyjde začátkem února.
• Plnění záměrů zastupitelstva obce za rok 2008 jsou dle výhledového plánu
splněna. Kanalizace je kompletně dokončena, v roce 2009 bude dokončena
stavba Multifunkční dům, byla provedena oprava cest a ostatní plánované
projekty (generální oprava cest a muzeum v obci) se začínají řešit.
• Pan Tomáš Tomek podal ústně žádost o možnost bydlení v domě č.p. 35 u své
babičky Zdeňky Kubjatové, vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu.
Zastupitelstvo souhlasí s jeho pobytem po dobu trvání pomoci paní Kubjatové,
nebude se však jednat o trvalý pobyt.

•

•

•

•

Pan Moninec vznesl námitku ohledně placení popelnice, která je mu určena jako
podnikateli na celý rok za místní poplatek 2 183,-Kč., s tím, že navrhuje platit
jen za ty měsíce, kdy ubytovával hosty. Zastupitelstvo je však jiného názoru,
pokud podniká - pronajímá chatu, je poplatek stanoven na jednotku a rok.
Otázka využití je věcí jeho podnikatelské aktivity a nelze ji zohledňovat
v poplatcích.
14.1.2009 byl doručen e-mail s výzvou k zapojení se do protestu proti systému
„Národní raketové obrany USA“ na území ČR. Zastupitelstvo již jednou na
svém zasedání schválilo souhlasné stanovisko proti radaru v ČR. Podpoří proto
znovu Ligu starostů proti radaru.
Za rok 2008 prováděla kontrolu s Petrem Kročilem – předsedou finančního
výboru Jana Bauerová a s Ladislavem Podhorským – předsedou kontrolního
výboru Martina Podhorská. Petr Kročil navrhuje za každou kontrolu odměnu
100,-Kč. Bude sepsána dohoda o provedení práce za rok 2008 podle počtu
kontrol a odměna vyplacena v únoru 2009 s lednovými výplatami.
Pan Ladislav Podhorský dal návrh na uspořádání ledového sportovního dne pro
děti i dospělé, protože led se v mrazivých dnech vydařil, za velkého přispění
Davida Janíka, proto je škoda ho nevyužít. Sportovní den se uskuteční v sobotu
31.1.2009. Z rozpočtu se uvolní výdaje na drobné ceny a malé občerstvení
v ceně cca 500,-.

Usnesení č. 7:
• Zastupitelstvo obce souhlasí s bydlením pana Tomáše Tomka v bytě č. 35/7,
nesouhlasí s povolením trvalého pobytu.
Schváleno všemi přítomnými.
• Zastupitelstvo obce schvaluje a podporuje Ligu starostů proti umístění
vojenské radarové základny v ČR (v systému „Národní raketové obrany
USA“)
Schváleno 5-ti přítomnými členy ZO, jeden člen ZO proti.
•
Zastupitelstvo schvaluje výdaje potřebné k uspořádání sportovního
odpoledne na ledě dne 31.1.2009 v ceně cca 500,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
• Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 13.2.2009 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 19.1.2009
Zapsala: Jana Horňáčková

Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Vladimír Neshoda
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

