Č.j. 355/2009

ZÁPIS a U S N E S E N Í
č. 5 a/2009
mimořádného zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 25.05.2009 v 17.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Jana Horňáčková,
David Janík, Petr Kročil
Nepřítomni: Ladislav Podhorský
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 k jednání zasedání zastupitelstva obce tento program:
1. Schválení smlouvy zprostředkovatelské k prodeji domu č.p. 27
2. Schválení Projektu stavby Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá
Štáhle
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu na zasedání dne 4.5.2009 k jednání s Real Moravia
o prodeji domu č.p. 27 a předložení konkrétní smlouvy. Ta byla předána zastupitelům
k nahlédnutí. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku, nejméně však 2mil.Kč,
předání nemovitosti se musí uskutečnit nejpozději do 30.9.2009 a výše provize pro Real
Moravia je ve výši 4% nad kupní cenu za nemovitost dle posudku. Zastupitelé smlouvu
akceptují tak, jak byla předložena.
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu zprostředkovatelskou s Realitní
kanceláří REAL MORAVIA, Bruntál, k prodeji domu č.p. 27.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 2
Starosta obce předložil k projednání a schválení projekt asanačně - rekultivační stavby
„Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové
aktivity a turistiku“. Projekt bude podkladem k žádosti o poskytnutí úhrady nákladů na
projektovou dokumentaci a realizaci na základě usnesení Vlády České republiky č. 592/02,
ve znění pozdějších změn. Projekt byl zpracován ve smyslu „Pokynů II k předložení projektů
na revitalizaci Moravskoslezského kraje“ ze dne 4. října 2007 č.j. 30613/06/07200 a to za
účelem jejich posouzení Meziresortní komisí jmenovanou na základě uvedeného usnesení
Vlády Česká republika. Byla podána podrobná informace k projektu a jeho financování.
Přítomní členové zastupitelstva obce položili dotazy k vyjasnění projektu a jeho realizaci.

Usnesení č. 2: - Zastupitelstvo obce schvaluje „Projekt Revitalizace území po důlní
činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové aktivity a
turistiku“
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu předložením žádosti do
Mezirezortní komise jmenované na základě usnesení Vlády ČR
č. 756/2002.
Schváleno všemi přítomnými.

Zápis zhotoven dne: 26.5.2009
Zapsala: Jana Horňáčková

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

Petr Kročil

Vladimír Neshoda
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

