Č.j. 422/2010

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 7/2010
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 2.7.2010 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Jana Horňáčková,
Ladislav Podhorský
Nepřítomni: Petr Kročil, 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 dostavilo 5
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 tento program jednání zasedání zastupitelstva obce :
1. Kontrola usnesení č. 06/10
2. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro volební období 2010-14
3. Pronájem pozemků – zahrádky na p.č. 386/13 a kolny na dřevo na p.č. 344/4
4. Projektová dokumentace na přeložení trafostanice a NN na návsi
5. Smlouva o zániku věcného břemene na pozemku p.č. 35/17
6. Smlouva o spolupráci při projektu Revitalizace území býv.lomů
7. Prodej domu č.p. 27
8. Smlouva o poskytnutí dotace „Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli“
9. Obecně závazná vyhláška obce č.2/2010 – nájemné v obci Malá Štáhle
10. Smlouvy o budoucí smlouvě věcné břemeno – ČEZ Distribuce
11. Různé:
• Vyhodnocení Srazu rodáků a občanů Malé Štáhle
• Příprava turnaje v nohejbale
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 6/2010 ze dne 7.6.2010 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad.2 S blížícími se volbami do zastupitelstev obcí musí stávající zastupitelstvo stanovit počet
členů zastupitelstva pro další volební období. Starosta navrhuje nechat počet členů na 7.
Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení sedmi členů ZO pro volební
období 2010 - 2014.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 3 Záměr pronájmu pozemku p.č. 386/13 (zahrádky) do výměry 400m² paní Janě
Tomanové byl zveřejněn od 14.6.2010 na úřední desce a nebylo k němu připomínek.
Záměr pronájmu pozemku pro kolnu na dřevo p. Marku Tomanovi byl zveřejněn od 12.
do 30. června 2010 a nebylo k němu připomínek.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 386/13 (zahrádky)
do výměry 400m² paní Janě Tomanové.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 344/4 kolny na
dřevo o výměře 17 m² panu Marku Tomanovi.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Na minulé schůzi ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ na přeložení
trafostanice. Nyní byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro
stavební řízení od firmy MP Projekt s.r.o. Zlín. Dle přiloženého výkresu bude stanice
přeložena tak, jak to schválilo zastupitelstvo obce. Vyjádření k projektové dokumentaci
bude znít, že nemáme připomínek.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební
řízení „Malá Štáhle,obec,p.č.43“ s firmou MP Projekt s.r.o. Zlín.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 JUDr. Vilém Urbiš, advokát Antonína Lašáka předložil návrh smlouvy o zrušení
věcného břemene na pozemku p.č. 35/16 s obcí Malá Štáhle, včetně návrhu, že
zaplacení tohoto výmazu na katastru nemovitostí zaplatí obec. Zastupitelstvo souhlasí
s návrhem smlouvy, nesouhlasí s úhradou poplatku za vklad do KN, protože chyba
nevznikla naším zaviněním.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zániku věcného břemene
s panem Antonínem Lašákem na pozemku p.č. 35/16.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Byla doručena Smlouva o spolupůsobení projektu akce „Revitalizace území po důlní
činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové aktivity a turistiku.“
s firmou HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., která dostala od MF ČR zakázku na pro
zpracování projektu. Zastupitelé již o této akci jednali a souhlasí s účastí dle smlouvy.
Usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupůsobení pro akci
„Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu
pro volnočasové aktivity a turistiku.“ s firmou HUTNÍ PROJEKT
OSTRAVA a.s.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 7 Záměr prodeje domu č.p. 27 + přilehlých pozemků je zveřejněn na úřední desce ode
dne 24.6.2010. Byla podána žádost na Městský úřad ohledně změny charakteru
pozemku a dělení pozemku dle zpracovaného geometrického plánu. Prodej bude
schválen na mimořádném zasedání dne 14.7.2010.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Ad. 8 V rámci programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2010 je sepsána
Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Obnova a využití kotelny v Malé
Štáhli“ s Krajským úřadem MSK Ostrava ve výši 140 000,- Kč. Nájem objektu kotelny
je řešen smlouvou o budoucí smlouvě o pronájmu na dobu 5 let po realizaci projektu.

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
KÚ MSK Ostrava z programu 2010(RRC/04/2010) na projekt „Obnova
a využití kotelny v Malé Štáhli“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu MSK Ostrava.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Byla předložena Vyhláška č. 2/2010, o stanovení ceny nájemného z pozemků ve
vlastnictví obce a kterou se ruší vyhláška č. 4/2005. V diskuzi bylo jednáno o výši
poplatků, zastupitelé s vyhláškou č. 2/2010 vyjádřili souhlas s tím, že platnost bude
stanovena od 1. ledna 2011.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o
stanovení ceny nájemného z pozemků ve vlastnictví obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Smlouvy č. IE-12-8002766/001 a č. IZ-12-8000110/002 o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene s ČEZ Distibuce a.s. se konkrétně rozumí kabelové vedení
NN, přípojkové skříně – pilíře, přípojková skříň ve zdi, podpěrné body, jednosloupová
trafostanice. Zastupitelé se smlouvami souhlasí tak, jak byly předloženy.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy č. IE-12-8002766/001 a č. IZ-128000110/002 o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distibuce a.s.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 Různé:
• Sraz rodáků a občanů v Malé Štáhli konaný ve dnech 26. a 27.6. se vydařil ke
spokojenosti občanů i zastupitelů.
• Turnaj v nohejbale se uskuteční 7.8.2010, již byly vyvěšeny plakáty k této akci.
Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 2.7.2010 v 19.15 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 4.8.2010 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 9.7.2010
Zapsala: Jana Horňáčková

Ověřovatelé zápisu: František Vlček ………………. Ladislav Podhorský …………………

Vladimír Neshoda
místostarosta

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

