ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 2/2010
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 3.2.2010 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 č. 01/2010
2. Smlouva na rok 2010 program DIGIS
3. Dodatek č. 2 smlouvy Veolia Transport Morava a.s.
4. Vyhodnocení Darovací smlouvy ČEZ Distibuce
5. Zprávy kontrolního a finančního výboru
6. Stav prodeje domu č.p. 27
7. Projekt rekonstrukce obecního bytového objektu č.p. 35
8. Žádost Okresního soudu o vyjádření opatrovnictví
9. Podání žaloby na zrušení věcného břemene
10. Různé:
• Příprava společenského večera 6.2.2010

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.1/2010 ze dne 8.1.2010 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.

Ad. 2 Předmětem Smlouvy o dílo s firmou DIGIS s.r.o. Ostrava je aktualizace map,
zpracování a vložení hlavního výkresu ÚP obce do prohlížeče GIS a zákaznická
podpora.
Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou DIGIS s.r.o.
Ostrava a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 3 Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi obcí a Veolia Transport
Morava na rok 2010 je obec povinna zaplatit částku 1220,-Kč na úhradu prokazatelné
ztráty vzniklé dopravci plněním přepravních závazků.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné
služby č.7012025-09 uzavřené s firmou Veolia Transport Morava a.s. a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 4 Starosta podal zastupitelstvu podrobnou informaci o zprávě zaslané na ČEZ Distribuci
a.s. o použití finančních prostředků na Multifunkční dům dle darovací smlouvy.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Ad. 5 Zprávy kontrolního a finančního výboru budou předloženy zastupitelstvu na příští
schůzi.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Ad. 6 Prodej domu č.p. 27 zatím nebyl realizován. Navrhuje se cenu snížit o cca 10%.
Navrhovaná nová cena v nabídce za 1 790 000,-Kč.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje snížení ceny za prodej domu č.p. 27 o 10%
původní ceny, tedy na 1 790 000,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 7 Firma BENPRO s.r.o. Opava podala cenovou nabídku projektových prací „Stavební
úpravy, zateplení bytových domů v Malé Štáhli“ za cenu 87 tis.Kč. Starosta navrhuje
spojit se s vlastníky bytových jednotek č.p. 36 a zadat vypracování projektové
dokumentaci na oba domy. V tom případě bude navýšení ceny o 25%.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídkou projektových prací firmy
BENPRO s.r.o. Opava na zateplení domu č.p. 35 a v případě souhlasu
vlastníků bytových jednotek č.p. 36, spojit zadání projektové
dokumentace.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 8 Od Okresního soudu v Bruntále byla doručena žádost o sdělení, zda doporučujeme, aby
Jana Rakašová byla ustanovena opatrovnicí Valentiny Šípkové, která byla rozhodnutím
OS v Bruntále zbavena způsobilosti k právním úkonům. Po krátké diskuzi bylo
rozhodnuto uvést v odpovědi všechny okolnosti, která jsou nám známy. včetně toho, že
dům, ve kterém žijí je ve vlastnictví jiného majitele.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Ad. 9 Dle Protokolu o úkonu (ze dne 23.10.2009), který provedl stavební úřad Městského
úřadu v Rýmařově ve věci výkonu státního dozoru na plánovanou stavbu „garáž“ na
pozemku p.p.č. 35/17 v řízení zahájeném na žádost, kterou dne 16.5.2007 podal pan
Vladimír Studený, byly zjištěny nové skutečnosti. Z předložených důkazů vyplývá, že
trasa vod. přípojky neleží tak, jak je vyznačeno v GP, uloženém na KN v Bruntále pro
věcné břemeno. Proto obce vyzvala pana Lašáka k nápravě stavu, tj. geometrické
zaměření skutečného vedení vodovodní přípojky. Pan Lašák toto odmítl, proto se
navrhuje podat žalobu k soudu na zrušení věcného břemene.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby k soudu na zrušení věcného
břemene s panem Antonínem Lašákem.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Společenský večer se bude konat 6.2.2010 v Multifunkčním domě, na tuto akci jsme
již připraveni.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 3.2.2010 v 19.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 3.3.2010 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 12.2.2010
Zapsala: Jana Horňáčková

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

Petr Kročil

Vladimír Neshoda
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

