Obec Malá Štáhle
Č.j. 365/02/2013

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 6/2013
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 10.6.2013 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 5/2013
2. Výběrové řízení na dodavatele projektu Dětské hřiště
3. Zpráva kontrolního výboru k hospodaření za I.Q.2013
4. Ţádost o koupi pozemků p.č. 51/1 a č.35/2
5. Dodatek č.3 Smlouvy k provozování ČOV
6. Hospodaření v lese 2012 a plán 2013
7. Závěrečný účet SOR za rok 2012 a zpráva kontrolní komise
8. Schválení „Dohody o rozpuštění sdruţení na kiosky“
9. Schválení rozpočtového opatření č.2/2013
10. Různé:
 Vyhodnocení akcí Den dětí a kácení máje
 Kontrola ÚP na VPP
 Objednávka projektu hřiště
 Projekty 2014-2020
 Pouť v místní kapli
 Turnaj v nohejbale
 Dopis p. Antonína Lašáka
 Finanční podpora obcím postiţených povodní
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 5/2013 ze dne 6.5.2013 jednání zastupitelstva obce jsou splněna,
trvá usnesení č. 8.
Ad. 2 Zastupitelům byly písemně předloţeny materiály k výběrovému řízení na dodavatele
dětského hřiště. Pan starosta je seznámil s nabídkovou cenou 5-ti firem, které se
výběrového řízení zúčastní, včetně fotografií herních prvků. Jako nejvhodnější se jeví
nabídka firmy Bonita Group Service, s.r.o. z Tišnova. Nabídková cena včetně DPH je
406 784,-Kč. Přiznaná dotace je ve výši 70% uznatelných nákladů.
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Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Bonita Group Service, s.r.o.
z Tišnova na vybudování dětského hřiště v ceně 406 784,-Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy na vybudování
dětského hřiště s firmou Bonita Group Service, s.r.o., Tišnov.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 Pan Ladislav Podhorský s Petrou Neshodovou provedli dne 30.5.2013 2 kontroly
vztahující se k 1.Q.2013 - kontrolu čerpání rozpočtu a cestovních dokladů. Výsledek
kontroly je bez připomínek.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy kontrolního výboru ze dne
30.5.2013.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Pan Jan Švejdík ml. podal ţádost o prodej části pozemku p.č. 51/1 a 35/2. Jedná se o
pozemek za plotem jeho zahrádky, který navazuje na místní komunikaci. Zastupitelé
obce se po diskuzi shodli na stanovisku tyto pozemky neprodávat. Starosta předloţil
současně kupní smlouvu – odstranění restu v kupní smlouvě ze dne 16.10.2006.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p.č. 51/1 a 35/2
panu Janu Švejdíkovi ml..
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu s p. J. Švejdíkem na
doprodej dílu „a“ p.p.č. St. 53/3 o výměře 6 m2 za cenu 150,- Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Městské sluţby s.r.o. Rýmařov předloţilo Dodatek č. 3 Smlouvy k provozování ČOV a
kanalizačního řádu v obci na rok 2013, který je navýšen oproti roku 2012 o zvýšenou
cenu DPH a zohledňuje náklady na vývoz kalů na skládku.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy k provozování ČOV
a kanalizačního řádu v obci na rok 2013.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Dne 15.5.2013 se konala porada Spojených lesů s.r.o. u příleţitosti 20. výročí zaloţení
společnosti. Na programu bylo mj. zpráva o hospodaření společnosti 2012 a projekt
lesnické činnosti na rok 2013. Pan starosta seznámil zastupitele s hospodařením v roce
2012 v našich lesích, včetně plánu na rok 2013.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Závěrečný účet SOR za rok 2012 a Zpráva o výsledku hospodaření SOR za rok 2012
byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu od 8.4.2013 do 25.4.2013 a nebylo
k nim připomínek. Pan starosta informoval o provedené kontrole hospodaření SOR a
auditu kontrolní komisí ve sloţení Ing. Miroslav Pospíšil a Jaroslav Durchánek.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet SOR za rok 2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření
SOR za rok 2012 a zprávu kontrolní komise Sdružení obcí Rýmařovska
ze dne 14.11.2012 a 27.05.2013.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 8 V prosinci 2012 byl bezúplatně převeden majetek „Informační kiosek EAGLE
z programu LEADER“ z majetku sdruţení (SOR), které jej po dobu 5-ti let vlastnilo.
Sdruţení dále nemá smyslu a je nutno podepsat Dohodu o rozpuštění sdruţení a o
vzájemném vypořádání.
Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o rozpuštění sdružení a o
vzájemném vypořádání majetku „Informační kiosek EAGLE
z programu LEADER“ se Sdružením obcí Rýmařovska.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Následně, po rozhodnutí zastupitelstva obce o zakoupení válce s kartáčem na hřiště
(bylo schváleno na minulé schůzi), je nutno schválit Rozpočtové opatření č. 2. Bude
zohledněn rovněţ projekt víceúčelového hřiště a provedeny ostatní drobné úpravy
rozpočtu dle plnění, tak jak byly zastupitelům předloţeny.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2013 tak, jak bylo
předloženo.
Ad.10 Různé:
 Den dětí a kácení máje se uskutečnilo i za deštivého počasí. Děti soutěţily pod stanem
a škaredé počasí jim na radosti ze soutěţí nic neubralo. Děkujeme všem, kteří se na
průběhu akce podíleli. Poprvé byl pouţit venkovní prodejní kiosek a navrhuje se
zakoupení výsuvné markýzy, osvětlení a parketu před kioskem. K bočním dveřím pak
venkovní rohoţ.
 Dne 22.5.2013 se na Obecním úřadě uskutečnila veřejnoprávní kontrola veřejné
finanční podpory VPP za rok 2012 pracovnicemi Úřadu práce z Ostravy. Výsledek
kontroly je bez chyb a nedostatků. Protokol z provedené kontroly bude předán
v měsíci červenci.
 Firma RPS-I s.r.o. Zlín vyhotovila a dodala projekt na Víceúčelové hřiště v obci. Jeho
cena je 42 350,-Kč.
 V roce 2014-2020 bude moţnost ţádat o projekty z dotace EU, které podporují
zvýšení zaměstnanosti, tzn. zřízení pracovního místa přes MAS Rýmařovsko. Na
zasedání padly návrhy jako zřízení mateřské školy v Obecním domě a plyn v obci.
 23.6.2013 se v 11.15 uskuteční v místí kapli pouť. Občerstvení i úklid kaple je
zajištěn. Plakátky jsou jiţ zveřejněny.
 V srpnu bude uskutečněn turnaj v nohejbale. Termín bude upřesněn na příští schůzi
ZO.
 Pan Antonín Lašák zaslal zastupitelstvu obce dopis, ve kterém nepřesně popisuje
chronologii věcného břemene a nařkl starostu z křivého svědectví. Celou věc jiţ dříve
posoudil kontrolní výbor a zastupitelstvo obce zprávu projednalo, nového nic dopis
neobsahuje. Přikládá dále Smlouvu o odběru vody z obecní studny, kde byly proti
původní smlouvě drobně změněny podmínky. Pan starosta navrhuje měsíční zkušební
dobu, a pokud nebude ţádný problém, smlouva můţe být ze strany obce podepsána.
 Pan Petr Kročil navrhuje zaslat finanční podporu některé z menších obcí postiţené
povodní. Zastupitelé se shodli na částce 10 000,-Kč.
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Usnesení č.10
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení výsuvné markýzy, osvětlení a parketu
před prodejním kioskem a k bočním dveřím venkovní rohož.
 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu pro obec postiženou povodní
v částce 10 000,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 10.6.2013 ve 19.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 8.7.2013 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 12.6.2013
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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