Obec Malá Štáhle
Č.j. 01/02/2012

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 1/2012
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 11.1.2012 v 18.00 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 12/11
2. Obecně závazná vyhláška obce k odběru vody ze studní
3. Návrh na splacení zbylé částky úvěru kanalizace u ČS,a.s.
4. Návrh na zřízení fondu oprav pro kanalizaci a veřejný vodovod
5. Prohlášení objektu kotelny tírny lnu jako „Objekt kulturního dědictví obce“
6. Výpověď smlouvy o kontrolní činnosti
7. Smlouva s Úřadem práce na výkon veřejné služby
8. Různé:
• Společenský večer 4.2.2012
• Žádost pana Hahna o pokácení 2 lip
• Projekt vzdělaný zastupitel
• Předběžná informace o jednání u Krajského soudu
• Maškarní ples pro děti
• Popelnice u Obecního domu
• Odměna členům výborů
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.12/2011 ze dne 14.12.2011 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
Ad. 2 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o využívání vod ze studní stanovuje podmínky
odběru občanů, kteří využívají jiný zdroj vody než veřejný a odpadní vody vypouštějí
do veřejné kanalizace. OZV bude vyvěšena na ÚD a nabývá účinnosti od 1.2.2012.
Občanům, kteří odebírají vodu ze studní, bude OZV předána proti podpisu.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o
využívání spodních vod ze studní, tak jak byla předložena.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 3 Zastupitelstvo obce na minulé schůzi rozhodlo v zájmu lepšího zhodnocení fin.
prostředků, které má obec k dispozici, splatit jeden ze dvou úvěrů u České spořitelny,
a.s. Pan starosta po dohodě s poradcem, paní Ing.Vitáskovou z ČS a.s. Opava, dává
návrh předčasně splatit celou zbylou částku úvěru pořízeného na stavbu kanalizace.
K 31.12.2011 je konečný stav účtu 503 619,-Kč. Částku můžeme splatit jednorázově bez
poplatku za předčasně splacený úvěr. Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje předčasně splatit úvěr, pořízený na stavbu
kanalizace s konečným zůstatkem 503 619,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Pan starosta podal návrh na zřízení fondu oprav pro kanalizaci a veřejný vodovod. Do
fondu oprav na veřejný vodovod by byl vkládán nájem, který platí SmVaK, a.s. Ostrava
obci podle množství odebrané vody a fond oprav na kanalizaci by byl tvořen ze
stočného, jeho zvýšením o 5%.
Usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení fondu oprav pro kanalizaci a
veřejný vodovod.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 5 Na schůzi zastupitelstva obce v říjnu 2011 bylo usnesením č. 7 schváleno podání
žádosti o dotaci na projekt „Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli“ z dotace Programu
rozvoje venkova. Přihlášku je možno podat, pokud objekt je rozhodnutím zastupitelstva
obce a souhlasným stanoviskem MěÚ v Rýmařově prohlášen za „Objekt kulturního
dědictví obce“. Objekt nepochybně tento význam má, ježto tírna lnu byla v minulém
století zemitě spjata s obcí a jeho občany. Dále je v něm umístěn kotel z r. 1908 a jeho
záchrana jako technické památky je žádoucí.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje prohlášení kotelny v Malé Štáhli, situované
na pozemku p.č. St. 47, za „Objekt kulturního dědictví obce“.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 V rámci úspor a s ohledem na efektivnost kontroly, se navrhuje vypovědět Smlouvu o
kontrolní činnosti s firmou ON-OK Libina od roku 2013. Kontrola opětovně vytýká
nedůležité chyby, které nemají vliv na hospodaření obce a jsou dle vedení obce pro
hospodaření bezpředmětné.
Usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď kontrolní činnosti s firmou
ON-OK Libina od roku 2013.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 7 Obecní úřad požádal Úřad práce o uzavření smlouvy na veřejnou službu. Pro rok 2012
je podmínka tuto smlouvu uzavřít, aby mohla být následně sepsána smlouva na VPP,
kde letos počítáme se třemi pracovníky. Jednalo by se o pracovní příležitosti především
pro občany obce. Návrh Smlouvy o výkonu veřejné služby byl již doručen a pan
starosta s jejím obsahem seznámil zastupitele. Úřad práce bude obci hradit pracovníka,
který bude dohlížet na vykonanou práci a vést evidenci odpracovaných hodin, proplatí
obci i povinnou pojistku.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné
služby s Úřadem práce.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 8 Různé:
• Společenský večer se uskuteční v sobotu 4.2.2012 od 20.00 hod. v Obecním domě.
Vstupné bude 50,-Kč, hrát bude kapela HAPPY END, tombola bude zajištěna. Paní
Bauerová zajistí plakát, starosta sponzory pro tombolu.
• Pan Alois Hahn požádal o pokácení 2 ks lip, které podle něho ohrožují zdraví jeho i
kolemjdoucích. Lípy však stojí mimo jeho pozemek, korunou přesahující na pokraj
zahrady a jsou zdravé, není důvod k jejich pokácení. Tento názor zastávají i ostatní
zastupitelé. Byl podán návrh, aby osoba k tomu oprávněná, např. z MěÚ Rýmařov,
odboru životního prostředí, strom prohlédla, zda skutečně, jak uvádí žadatel, nehrozí
nějaké nebezpečí.
• Starosta seznámil zastupitele s projektem vzdělaný zastupitel. Jedná se o
e-learningový kurz, jehož cílem je zvyšovat právní povědomí zastupitelů měst a obcí.
• 19.12.2011 proběhlo líčení o zrušení věcného břemene s panem Lašákem na Krajském
soudu v Ostravě a soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Bruntále. Jelikož ještě
nebylo doručeno rozhodnutí, poskytl starosta zastupitelům předběžnou informaci. Po
doručení rozhodnutí se zastupitelstvo rozhodne, jak bude postupovat dále.
• 28.1.2012 bude v Obecním domě zorganizován maškarní ples pro děti. Bude
vyhodnocena nejlepší maska a nejlepší soutěžící. Z rozpočtu obce bude na ceny
uvolněna částka do 500,-Kč.
• Přes topnou sezonu jedna popelnice u Obecního domu nestačí. Bylo zjištěno, že
některé popelnice slouží pro dvě osoby, proto bude provedena kontrola popelnic
v obci na stanovený počet obyvatel.
• Předsedové kontrolního a finančního výboru navrhují pro své členy, kteří se podíleli v
roce 2011 na kontrole, odměnu 100,-Kč za jednu provedenou kontrolu. Odměna bude
vyplacena v měsíci únoru v řádném výplatním termínu.
Usnesení č. 8:
• Zastupitelstvo obce schvaluje vstupné na společenský večer dne 4.2.2012 ve výši
50,-Kč.
• Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost pana Aloise Hahna o pokácení 2 ks líp.
• Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení cen pro děti na maškarní ples dne
28.1.2012 v hodnotě do 500,-Kč.
• Zastupitelstvo obce schvaluje členům kontrolního a finančního výboru, kteří se
podíleli v roce 2011 na kontrole, odměnu ve výši 100,-Kč za každou provedenou
kontrolu.
Schváleno všemi přítomnými.
• Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Mimo program jednání starosta informoval zastupitele o registraci agendy A46 (Uzavírání
manželství a určování otcovství) pro všechny obce, které jsou i nejsou matričním úřadem.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 11.1.2012 ve 20.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 6.2.2012 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 12.1.2012, zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček ……………………

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

Petr Kročil….…………………

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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