Obec Malá Štáhle
Č.j. 752/02/2013

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 10/2013
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 6.11.2013 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, ţe z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavili
všichni členové, takţe 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 9/13
2. Moţnosti připojení zemního plynu do obce
3. Plnění rozpočtu za 1.-9.2013
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
5. Příprava veřejné schůze občanů
6. Ţaloba p. Lašáka na Obec Malá Štáhle
7. Návrh internetové aukce na odvoz komunálního odpadu
8. Program akcí na rok 2014
9. Pronájem pozemku – MUDr. Lucie Dvořáková
10. Různé:
 Dotace MMR ČR (hřbitov, střecha kaple)
 Dotační titul – bezpečnost v dopravě
 Nabídka kolumbária
 Mikulášská besídka a balónky Jeţíškovi
 Posilovna v obecním domě
 Půlnoční mše
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.9/2013 ze dne 9.10.2013 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Obec v součinnosti s Kovošrotem Moravia prověřuje moţnost připojení obce na zemní
plyn. V úvahu je i připojení a rozvod zemního plynu k domům č.p. 44 a 45. Proto byly
osloveni občané a vlastníci bytů v těchto domech, zda by o připojení uvaţovali a na
11.11. je s nimi svolána schůzka na Obecním úřadě.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí
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Ad. 3 Všem zastupitelům byl písemně předloţen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za
09/2013. Příjmy jsou po rozpočtových změnách na úrovni 79,57% a výdaje na 78,40%.
Starosta ohodnotil a podal komentář k jedn. poloţkám. Na příštím zasedání předloţí
předsedové kontrolního a finančního výboru zprávy z provedených kontrol za 3.Q.2013.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 4 Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2014, který bude vyvěšen
na úřední desce Obecního úřadu a připraven ke schválení na prosincové schůzi. Občané
s ním budou také seznámeni na veřejné schůzi.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 5 Na pátek 6.12.2013 bude svolána veřejná schůze. Na programu bude návrh rozpočtu na
rok 2014, pytlový sběr plastů a akce, připravované na rok 2014. Občané budou
o veřejné schůzi včas informováni.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje termín a program veřejné schůze.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Z Okresního soudu v Bruntále bylo doručeno uvědomění o ţalobě, kterou podal pan
Antonín Lašák na obec, o určení platnosti smlouvy o zřízení věcného břemene. Podle
Usnesení soudu, do 15-ti dnů od doručení, se má obec k záleţitosti vyjádřit. Pan starosta
zaslal ţádost o prodlouţení této lhůty na 30 dnů. Současně navrhuje zastupitelstvu
zastoupení obce s právníkem Mgr. Miroslavem Dvořákem.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v jednání u soudu byla Obec Malá
Štáhle zastupována Mgr. Miroslavem Dvořákem.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Firma Nákupní společnost s.r.o. z České Třebové nabízí provedení internetové aukce
na odvoz komunálního odpadu. Podle dosavadních zkušeností lze tak docílit sníţení
nákupních cen u dodavatelů. Za provedení aukce se neplatí a firma si pak vyhrazuje
účast na úsporách ve výši 25 %. Pan starosta navrhuje vyuţít jejich sluţeb, aukcí
nemůţeme nic ztratit, v případě docílení niţší ceny obec ušetří.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje závaznou objednávku – aukce jako služba
s firmou Nákupní společnost s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
objednávky.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.8 Paní Jana Bauerová – předsedkyně kulturně sportovního výboru, seznámila
zastupitelstvo obce s kulturními akcemi, které se budou připravovat v roce 2014. Oproti
minulému roku se navrhuje nekonat Country bál pro malou účast a dětský den spojit
s akcí „Sraz rodáků obce Malá Štáhle a bývalých pracovníků firmy LENAS“, a s poutní
mší konanou v červnu. Data akcí budou včas upřesněny.
Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje program společenských, kulturních
a sportovních akcí na rok 2014.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 9 Paní MUDr. Lucie Dvořáková poţádala o část pronájmu pozemku p.č. 53/1 o rozloze
50 m² za účelem volného skladu dřeva a vybudování přístřešku. Záměr pronájmu byl
vyvěšen na úřední desce od 8.10.2013 do 6.11.2013 a nebylo k němu připomínek.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 53/1 paní
MUDr. Lucii Dvořákové o rozloze 50m² za cenu 0,50,-Kč/m².
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Různé:
 Dotační titul od MMR ČR, na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obci,
bude vyhlášen začátkem prosince. Podáme ţádost o opravu hřbitova, případně
i střechy kaple.
 KÚ MSK Ostrava bude vyhlašovat dotační titul bezpečnost v dopravě. Obec bude
ţádat o zajištění bezpečnosti na místní komunikaci k domu č.p. 44 a 45.
 Firma DURST s.r.o., Karviná zaslala slevovou nabídku na kolumbária, coţ je
modulární skladebná sestava, která slouţí k uloţení zpopelnění lidských ostatků
v urnách pietním a etickým způsobem. Tuto nabídku zatím nevyuţijeme.
 Mikulášská besídka pro děti se bude konat v sobotu 7.12.2013 v 15.00 hod. Děti
dostanou sladkou odměnu za cca 100,-Kč/dítě a pak půjdou společně rozsvítit obecní
vánoční stromeček. Další akci pro děti, kterou jsme chtěli v prosinci zorganizovat,
bylo vypouštění balónků s přáním Jeţíškovi. Letos se ale celorepubliková akce konat
nebude pro finanční nezajištěnost akce.
 Pan Ladislav Podhorský vlastní posilovací stroj a nabídl ho obci k odkoupení. Zatím
ale nemáme v obecním domě místo, kam stroj dát.
 Dne 24.12.2013 se bude konat v místní kapli půlnoční mše ve 23.00 hod.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 6.11.2013 v 19.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 18.12.2013 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 12.11.2013
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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