Č.j. 395/02/2009

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 6/2009
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 15.6.2009 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 5/09+5a/2009
2. Postup prací na stavbě Multifunkční dům v obci
3. Zadání prodeje domu č.p. 27 – smlouva
4. Smlouva o budoucí smlouvě na kabelizaci NN na návsi
5. Sponzorský dar ČEZ Distribuce,a.s.
6. Výsledek projednání projektu Revitalizace poddolovaného území
7. Výběrové řízení na vybavení CZECH POINT v obci Malá štáhle
8. Pojištění veřejné služby a Multifunkčního domu
9. Rozpočtové opatření č. 2/2009
10. Různé:
• Zadání zpracování PD firmě EKOTOXA Opava na úpravu návsi
• Dopis náměstka ministra vnitra MUDr. M. Hoška
• Příprava pouti v místní kapli 21.6.
• Turnaj malé kopané v Dolní Moravici

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.5/2009 za dne 4.5.2009 a 5a/2009 ze dne 25.5.2009 jednání
zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Na stavbě Multifunkční dům jsou dokončeny vnitřní stavební práce. Zbývá přesklení
dveří, lakýrnické práce a nalepení linolea na schody. Omítkami začaly vnější stavební
práce. Ty by měly být dokončeny v červenci.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Ad. 3 Zprostředkovatelská smlouva, na prodej domu č.p. 27, s Realitní kanceláří REAL
MORAVIA, Bruntál byla podepsána. Obec nechala vypracovat znalecký posudek, který
stál 3 000,-. Po realizaci prodeje tuto částku obci vrátí realitní kancelář, která prodej
zprostředkovala. Objevil se první vážný zájemce o dům. Starosta bude zastupitele
průběžně informovat.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 4 ČEZ Distribucí a.s předal návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci
přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie - stavba „Malá Štáhle, obec
– přeložka venkovního vedení NN“.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na kabelizaci
NN na návsi s ČEZ Distribucí a.s..
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 ČEZ Distribuce.a.s. předložil návrh smlouvy, podle které poskytne obci sponzorský dar
na stavbu Multifunkční kulturní dům v obci v hodnotě 450 tis.Kč. Starosta smlouvu
přečetl a podal k ní výklad.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Starosta přednesl Mezirezortní komisi jmenované na základě usnesení Vlády ČR č.
756/2002 žádost na „Projekt revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle
na lokalitu volnočasové aktivity a turistiku.“ Žádost byla jednomyslně přijata a
schválena, obec byla vyrozuměna dopisem náměstka ministra Ing. Tomáše Hünera.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Nabídek na vybavení CZECH POINT přišlo celkem 7. Starosta seznámil zastupitelstvo
s jednotlivými cenovými nabídkami i bližšími podmínkami. Jako nejpřijatelnější se jeví
nabídka od firmy RM SERVIS – Ing. Rostislav Mezihorák, Rýmařov, který nabízí i
záruku a bezplatný servis po dobu 5-ti let.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na vybavení CZECH POINT
firmy RM SERVIS – Ing. Rostislav Mezihorák, Rýmařov.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Obec musí uzavřít pojistku na pracovníky, kteří by mohli vykonávat veřejnou službu.
Nemáme také pojištěný Multifunkční dům a starosta navrhuje založit novou smlouvu
s Českou pojišťovnou a stávající smlouvu zrušit.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje novou smlouvu na pojištění majetku, včetně
Multifunkčního domu+veřejné služby.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Byl předložen návrh Rozpočtových opatření č. 2/2009 v souvislosti s příjmem - dotací
a náklady na Volby do Evropského parlamentu. Současně byly připojeny některé další
položky v příjmech a vydání (viz. návrh).
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2009.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Různé:
•
Je informace, že bude schválena dotace z krajského úřadu na projektovou
dokumentaci úpravu návsi. Je proto třeba zadat zpracování projektové dokumentace,
předběžně bylo jednáno s firmou EKOTOXA Opava.
• Obec obdržela dopis MPSV, náměstka ministra pro sociální služby, veřejnou správu a
sociálně právní ochranu MUDr. Mariána Hoška vybízí k účasti na celostátní soutěži
Obec přátelská rodině.
• Pouť v místní kapli se uskuteční v neděli 21.6.2009 v 11.hod. Místostarosta předložil
rozpis úkolů, nutných k zajištění pouti. Občané budou informováni plakáty.
• Obec obdržela pozvání na turnaj v malé kopané, konaný dne 27. června 2009 v Dolní
Moravici. Obec pravidelně vysílá družstvo, startovné je 1.200 Kč.
Usnesení č.10
• Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace firmě
EKOTOXA Opava na úpravu návsi.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy na zpracování PD
• Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení startovného 1.200 Kč za družstvo malé
kopané.
Schváleno všemi přítomnými.

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 3.7.2009 v 19 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 17.6.2009
Zapsala: Jana Horňáčková

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

Petr Kročil

Vladimír Neshoda
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

