Č.j. 815/02/2010

ZÁPIS

A USNESENÍ
č. 12/2010

o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 3.12.2010 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr
Kročil, Ladislav Podhorský, Jana Bauerová

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 11/10
2. Schválení členů výborů
3. Návrh zásad rozpočtu na rok 2011
4. Rozpočtové opatření č. 3/2010
5. Svolání veřejné schůze
6. Smlouva o výpůjčce kaple pro konání mší
7. Zakoupení notebooku pro obecní úřad
8. Vánoční podpora sociálně potřebným občanům

9. Zástupce v Radě pro územní plánování
10. Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
11. Bezúplatná převod pozemků pod stavbou
12. Zprávy kontrolního výboru
13. Různé:
•

Mikulášská besídka 4.12.2010

•

Program kulturních a sportovních akcí na rok 2011

•

Společenský večer v únoru 2011

•

Fond dětí

•

Soutěž ve společenské hře scrabble a sportovní hře stolní tenis

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.

Záznam průběhu jednání:

Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.11/2010 ze dne 4.11.2010 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna. Není připomínek.

Ad. 2 Předsedové jednotlivých výborů navrhli složení výborů takto:
• výbor životního prostředí: František Vlček, Josef Vlček, Vladimír Studený
• kontrolní výbor: Ladislav Podhorský, Petra Neshodová, Radek Bula
• finanční výbor: Petr Kročil, Markéta Tomanová, Jana Bulová

• výbor pro národ. Menšiny: Vladimír Neshoda, Jana Dohnalová, Vladimír Zamec
• sportovně-kulturní výbor: Jana Bauerová, Pavla Bauerová, Daniela Zamcová, Martina
Podhorská a David Janík.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje složení výše uvedených výborů.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 3 Zastupitelé dostali předem písemně návrh rozpočtu na rok 2011 k prostudování,
starosta na předloženém návrhu uvedl zásady pro jeho sestavení. Tento je rovněž
vyvěšen na úřední desce. Návrh bude projednán na veřejné schůzi, po diskuzi bude
rozpočet ještě doplněn o příjem dotace za keramickou dílnu a výdaj za keramickou
dílnu, pokud nebylo čerpání součástí výdajů v roce 2010. Vlastní rozpočet bude
schválen na samostatném jednání.

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zásad rozpočtu obce na rok 2011.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 4 Bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 3, týká se hlavně výdajů za keramickou dílnu.
Rovněž je navržena dílčí úprava příjmů a výdajů roku tak, aby skutečné příjmy a výdaje
nebyly překročeny.

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010 tak, jak bylo
předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 5 Starosta navrhl svolat veřejnou schůzi, na které budou občané seznámení s návrhem
rozpočtu na rok 2011, OZV o místních poplatcích na rok 2011 a kulturních
akcích připravovaných na rok 2011. Po diskuzi byl navržen termín 18.12.2010.

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze na 18.12.2010 v 18.00
hodin a její program.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 6 Římskokatolická farnost požádala o uzavření smlouvy o zápůjčce místní kaple pro
účely konání bohoslužeb. Na úřední desce byl záměr vyvěšen od 18.11.2010 a nebylo
k němu připomínek. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s Římskokatolickou farností
Velká Štáhle.

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce místní kaple pro účely
bohoslužeb s Římskokatolickou farností Velká Štáhle, se sídlem
v Rýmařově.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 7 Pro potřeby promítání ve společenské místnosti a operativní využívání obecním
úřadem se jeví jako vhodné zakoupit notebook. Jeho cena se odhaduje na 10-15 tis. Kč.

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení notebooku pro obecní úřad.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 8 Navrhuje se, jako každý rok, poskytnout vánoční podporu sociálně potřebným
občanům. V současné době se jedná o 7 občanů, ti si budou moci nakoupit potraviny
v místním obchodě ve výši 500,-Kč.

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje vánoční podporu ve výši 500,-Kč formou
nákupu potravin v místním obchodě, sociálně potřebným občanům.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Z Městského úřadu Rýmařov byla doručena žádost o aktualizaci údajů o určeném
zastupiteli pro územní plánovaní a členu Rady pro udržitelný rozvoj. Tato funkce byla
připisována místostarostovi obce, proto byl jednohlasně zvolen Ing. Jiří Dvořák.

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle určuje zastupitele obce pana Ing. Jiřího
Dvořáka pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování veškeré územně
plánovací dokumentace obce Malá Štáhle.

Schváleno všemi přítomnými.

Ad.10 V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákona č.
281/2009 Sb., je nutno aktualizovat vyhlášku o místních poplatcích. Zastupitelům byl
předán písemný návrh nové obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích
k případných připomínkám. Zastupitelstvo obce s ní souhlasí tak, jak byla OZV
předložena s tím, že poplatek za komunální odpad bude navýšen na 450,-Kč/rok/osoba.

Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č 3/2010 o místních poplatcích
s účinností od 1.1.2011.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad.11 Zastupitelstvo obce schválilo na svém říjnovém zasedání převody pozemků z PF ČR.
Žádost o převody pozemků byla zaslána a vše je v řízení. Navrhuje se samostatně řešit
pozemek pod místní komunikací – přístupovou cestu k domům č.p. 15, 47 a 50. Pro
tento účel bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu. Parcelní číslo je 115/4.

Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 115/4,
ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Malá Štáhle, z PF ČR na Obec
Malá Štáhle.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 12 Ladislav Podhorský – předseda kontrolního výboru – provedl 14.10.2010 kontrolu
plnění rozpočtu za 3.Q.2010 a kontrolu plnění usnesení za 08-09/2010. Při kontrole
neshledal žádných nesrovnalostí.

Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce schvaluje 2 kontroly kontrolního výboru ze dne
14.10.2010.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 13 Různé:
•

Mikulášská besídka byla přeložena z 5.12. na 4.12. a dle Jany Bauerové je vše na akci
připraveno.

•

Jana Bauerová – předsedkyně sportovně-kulturního výboru – přednesla plán akcí na
rok 2011, který je oproti minulým rokům doplněn např. o Posezení pro ženy k MDŽ
nebo Country bál.

•

Společenský večer se uskuteční 5.2.2010 v Obecním domě. Občané budou
informováni plakáty.

•

Nadace Fond ohrožených dětí se na nás obrátila s žádostí o finanční příspěvek.
Podobné fondy zastupitelé neakceptují.

•

Soutěž ve společenské hře SCRABBLE se uskuteční 27.12.2010 v 10.00 hod. a ve
sportovní hře stolní tenis se uskuteční 28.12.2010 v 09:00 hod. Obě akce se budou
konat v MFD a startovné ( scrabble – zápisné) činí 100,-Kč.

Usnesení č.13
•

Zastupitelstvo obce neakceptuje žádost o finanční podporu Fondu ohrožených
dětí.
Schváleno všemi přítomnými.

•

Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 4.11.2010 v 18.30 hod.

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 7.1.2011 v 17 hod. na obecním úřadě.

Zápis zhotoven dne: 10.12.2010

Zapsala: Jana Horňáčková

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

Petr Kročil

……………………….….

Ing. Jiří Dvořák

Ing. Miroslav Pospíšil

místostarosta

starosta

