Č.j. 267/02/2009

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 5/2009
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 4.5.2009 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr Kročil,
Jana Horňáčková, Ladislav Podhorský, 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 dostavili
všichni členové, 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 4/09
2. Postup prací na stavbě Multifunkční dům v obci
3. Schválení Zprávy o hospodaření za rok 2008
4. Zpráva o prověrce hospodaření obce 2008 KÚ MSK
5. Informace o plnění rozpočtu za období I.-III.2009
6. DPH v dotacích v Programu rozvoje venkova
7. Příprava voleb do Parlamentu EU
8. Pronájem pozemku sl. Lucii Růžkové
9. Zadání prodeje domu č.p. 27
10. Různé:
• Informace o zadání projektu na GO domu č.p.35
• Rámcový návrh firmy EKOTOXA Opava na úpravu návsi
• Zřízení datového úložiště na MěÚ Rýmařov
• Nabídka modulu EVO 29 pro úsporu osvětlení
• Podání žádosti na zahlazení důlních škod v katastru obce
• Den dětí a kácení máje 30.5.
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.4/2009 ze dne 2.4.2009 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Vnitřní stavební práce na Multifunkčním domě pokračují dle časového plánu,
připravuje se lešení pro vnější stavební práce. 7.5. proběhne výběrové řízení na
dodavatele dveří.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Ad. 3 Návrh Závěrečného účtu za rok 2008 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od
9.4.2009 do 4.5.2009 a byl projednán na veřejné schůzi 23.4.2009 – nebylo k němu
žádných připomínek.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Na minulé schůzi vzalo zastupitelstvo obce na vědomí zprávu o kontrole hospodaření
KÚ MSK Ostrava. Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o kontrole hospodaření obce za rok
2008 provedenou Ing. Hajdukem z KÚ MSK Ostrava.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Příjmy a výdaje k 31.3.2009 nejsou vyrovnané, způsobují to výdaje spojené
s rekonstrukcí Multifunkčního domu v obci. První přijatá dotace k tomu se vztahující se
promítne až ve výkaze za měsíc duben. Zastupitelstvo obce žádá předsedy kontrolního a
finančního výboru k provedení kontrol vztahujících se k 1.Q.2009.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 6 Stát se přes původní negativní stanovisko, že DPH není uznatelný náklad pro dotace a
obce si ji musí hradit ze svých nákladů,, rozhodl obcím nově kompenzovat výdaje DPH,
které budou mít v rámci 5.kola svých úspěšných projektů z Programu rozvoje venkova.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Volby do Parlamentu EU se uskuteční 5. a 6.6.2009. Byl stanoven počet členů okrskové
volební komise na 7 a zapisovatelkou byla určena sl. Petra Neshodová.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 8 Lucie Růžková požádala o pronájem pozemku p.č. 386/13 o výměře 400 m² a Hana
Abrahámová o část pozemků p.č. 386/13 a 347/2 o výměře 40 m². Oba záměry
pronájmu byly zveřejněny na úřední desce ve dnech od 16.4.2009 do 4.5.2009 a nebylo
k nim připomínek.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 386/13 o výměře
400 m² za 0,40h/m² Lucii Růžkové.
Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku p.č. 386/13 a 347/2 o výměře
40 m² za 0,40h/m² Haně Abrahámové.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Real Moravia je další firmou, která byla oslovena v souvislosti prodeje domu č.p. 27 a
projevila o toto zájem. Zastupitelé rozhodli považují tuto nabídku firmy Real Moravia
za nejvhodnější ze všech tří nabídek firem, které mají zájem o účasti na prodeji domu a
tuto firmu pověřit realizací prodej domu č.p.27. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k vyzvání Real Moravia k dalšímu jednání v této věci.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v jednání s Real Moravia o prodeji
domu č.p. 27 a předložení konkrétní smlouvy na příštím zasedání.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad.10 Různé:
• Zastupitelstvo na dřívějším jednání souhlasilo s přípravou projektu na zateplení domu
č.p. 35 jako přípravu podkladu žádosti v rámci o dotace ve výzvě „zelená úsporám.“
Byla uzavřena smlouva o dílo s Ing. Karlem Kovářem na projektovou dokumentaci na
stavbu „Ústřední vytápění a zateplení byt. domu č.p. 35“.
• Firma EKOTOXA vypracovala studii a rámcový rozpočet na úpravu veřejného
prostranství v obci. Cena za projektovou dokumentaci se bude pohybovat mezi
50-90 tis.Kč.
• Po zřízení Czech POITu bude zřízeno tzv. datové úložiště na MěÚ Rýmařov, kde se
budou shromažďovat všechny informace spisové služby obcí obcí, spadající pod obec
III Rýmařov. Starosta bude dále jednat o přípravě příslušné smlouvy.
• Firma Elkomplex s.r.o. z Ledče nad Sázavou dodává modul pro úsporu na veřejném
osvětlení. Znamenalo by to pro obec úsporu v osvětlení jako dosud jen s tím, že
veřejné osvětlení nebude po půlnoci úplně vypnuto, ale bude svítit zhruba každé druhé
či třetí světlo. Námět bude projednán s Ing. Krajčovičem, který provádí odbornou
údržbu osvětlení.
• Jako obec a majitelé poddolovaných pozemků máme možnost podání žádosti na
zahlazení důlních škod v katastru obce na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Obec
podává jen žádost, ostatní již bude vyřizovat příslušné ministerstvo.
• 30.5. bude kácení Máje a oslava dne dětí. K přípravě akce se členové ZO sejdou 18.5.
v 18.00.
Usnesení č.10
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 09/04/20 s Ing. Karlem Kovářem
na projektovou dokumentaci „Ústřední vytápění a zateplení byt. domu č.p. 35“
• Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti na zahlazení důlních škod
v katastru obce na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Schváleno všemi přítomnými.

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 15.6.2009 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 11.5.2009
Zapsala: Jana Horňáčková

Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..

Petr Kročil

Vladimír Neshoda
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

