Obec Malá Štáhle
Č.j. 165/02/2013

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 03/2013
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 4.3.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr
Kročil, Jana Bauerová
Nepřítomni: Ladislav Podhorský
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 6
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 2/13
2. Projekt „Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli“
3. Schválení účetní závěrky 2012
4. Dopis a žádost pana Antonína Lašáka
5. Projekt víceúčelové hřiště
6. Žádost p. Hahna o vykácení lip na pozemku p.č. 35/2
7. Schválení proplacení opravy ČOV z fondu oprav vodovodu a kanalizace
8. Různé:
 MDŽ 9.3.2013
 Informace o vzniklém Státním pozemkovém úřadu
 Informace o dodavateli silové elektřiny
 Stočné 2012

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.2/2013 ze dne 6.2.2013 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Obec Malá Štáhle projekt „Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli“. Dne 12.3.2013 se
uskuteční v rámci MAS Rýmařovsko výběr projektů předložených do výzvy 07-2013.
Pan starosta bude podaný projekt obhajovat. S výsledkem vybraných projektů budou
zastupitelé seznámeni na příští schůzi.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 3 Na internetových stránkách Ministerstva financí je oznámení k vyhlášce o schvalování
účetních závěrek, které jsou platné od účetního období 2012. Předpokládaný termín
nabytí účinnosti vyhlášky je ve druhém čtvrtletí 2013.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 4 Dne 18.2.2013 byl doručen dopis pana Antonína Lašáka pro všechny zastupitele obce.
Dopisy byly bezprostředně zastupitelům rozdány proti podpisu. První část dopisu se
týkala věcného břemene přípojky pana Lašáka od obecní studny, tato záležitost již byla
projednána na zastupitelstvu několikrát. Pokud bude žadatelem doloženo geometrickým
plánem skutečné vedení přípojky, shoduje se zastupitelstvo obce v tom, že věcné
břemeno bude obnoveno. Pan Neshoda se domnívá, že čerpadlo ve studni, které pan
Lašák uvádí, že jeho majitelem jsou občané kolonky, se nezakládá na pravdě a je
majetkem obce. Zastupitelé se shodli, že uloží kontrolnímu výboru prověření všech
dokladů a písemností týkajících se tohoto sporu, a podají o tom zprávu zastupitelstvu
obce. Druhá část -pan starosta popsal situaci od počátku výstavby přípojek.
Dokumentaci zajišťovala firma Horáček a přípojky k domům č.p. 39 a 56 byly podle
povolení nerealizovatelné. Vodovodní přípojky k domům č.p. 40, 55, 39 a 56 byly proto
provedeny odlišně od projektu a uloženy do společné rýhy. Stavebním úřadem nebyly
z tohoto důvodu zkolaudovány. Obec podala změnu projektu s žádostí o povolení
stavby, Stavební úřad v Rýmařově vyzval k dokončení akce postupem podle nového
stavebního zákona, podáním žádosti o územní souhlas. To je podmíněno souhlasem
vlastníka pozemku. Všichni oslovení majitelé pozemků souhlas dali a není překážek
k jeho vydání pro přípojky k domům č.p. 39, 40 a 56, které byly žádány samostatně. Pan
Lašák zatím souhlas se stavbou na jeho pozemku nedal, což brání k vydání územního
souhlasu k přípojce jeho domu.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu všech
potřebným dokladů, týkajících se dopisu pana Lašáka a podat zprávu
zastupitelstvu obce o výsledku kontroly.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 O projektu víceúčelové hřiště budou zastupitelé informováni po konkrétních nabídkách
dodavatelů.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 6 Pan Alois Hahn podal žádost o vykácení lip na pozemku p.č. 35/2, které ohrožují okolí.
Zastupitelé již jednou jeho žádost zamítli, ale zároveň pan starosta požádal o odborný
posudek, Správu chráněné krajinné oblasti Poodří, Krajské středisko Ostrava, která
doporučuje lípy odstranit, vzhledem k narušené stabilitě dřevin. Vykácené lípy budou
nahrazeny výsadbou dvou nových lip. Za tímto účelem bude vydáno povolení
k vykácení stromů.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 8 ze dne 11.1.2012 v této věci.
Zastupitelstvo obce schvaluje povolení k vykácení lip panu Aloisovi
Hahnovi na pozemku p.č. 35/2, s tím, že lípy budou vysázeny nové.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 7 Ve smyslu Statutu fondu na opravy vodovodu a kanalizace, navrhuje starosta částku
21 876,70 Kč, která byla Městskými službami vyčíslena jako náklad poruchy na ČOV,
zaplatit z tohoto fondu, nedávat ji do vyúčtování stočného za rok 2012. Paní Jana
Bauerová navrhuje zveřejnit v obecním zpravodaji, kolik porucha stála, i když bylo už
několikrát upozorněno na to, co do odpadu nepatří.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení poruchu ve výši 21 876,70 Kč
z fondu oprav kanalizace a vodovodu.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Různé:
 V sobotu 9.3.2013 bude připraven kulturní program k MDŽ. Z rozpočtu obce bude pro
každou ženu zaplacena kytička, 2 chlebíčky + 2 dcl vína. Plakáty jsou již vyvěšeny.
 Nově vzniklým Státním pozemkovým úřadem byl zrušen Pozemkový fond ČR.
 Dodavatelem elektřina pro rok 2014-2015 se stala firma BICORN.
 Zastupitelé diskutovali o ceně stočného za rok 2012, která je vyšší než vodné. Pan
Kročil navrhuje, u odběratelů vody z obecní studny, napojených na společné potrubí,
instalovat vodoměr u vodárny, ze kterého si pak občané dle spotřeby vody (ze svého
vodoměru) náklady rozpočítají. Zastupitelé s tímto souhlasí. Pan Neshoda měl dotaz
ohledně jímek, zda jsou majitelé povinni nám vývoz jímek dokládat. Pan starosta se
bude o tomto problému informovat a na příští schůzi ZO dotaz zodpoví.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 4.3.2013 v 19.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 10.4.2013 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 6.3.2013
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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