Obec Malá Štáhle
Č.j. 472/2014

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 6/2014
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 9.6.2014 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 5/2014
2. Schválení Závěrečného účtu za rok 2013
3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2013
4. Projednání zpráva KÚ o kontrole hospodaření za rok 2013
5. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2014
6. Zprávy kontrolního a finančního úřadu
7. Vyhodnocení veřejné schůze
8. Příprava srazu rodáků a bývalých pracovníků lnářského závodu
9. Informace o správních řízeních KOM, a.s.
10. Různé:
 Večer otevřených kostelů 23.května 2014
 Informace o realizaci staveb VN a NN
 Dopis Moravské národní obce
 Ţádost Klubu Radost
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.5/2014 ze dne 12.5.2014 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad.2 Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn, se všemi potřebnými přílohami, na úřední desce
Obecního úřadu ve dnech od 12.5.2014 do 31.5.2014 a projednán na veřejné schůzi dne
30.5.2014. Hospodářský výsledek je podle stavu rozpočtového hospodaření ziskový a
Závěrečný účet se doporučuje schválit bez výhrad.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 3 Zastupitelé po prostudování předloţených podkladů, které jsou potřebné ke schválení
účetní závěrky a jsou definovány ve vyhlášce č. 220/2013 Sb. o poţadavcích na
schválení účetních závěrek, zejména pak rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty, dále
pak inventarizační zpráva za rok 2013 a výsledek kontroly hospodaření obce, zjistili, ţe
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci obce.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Malá Štáhle za rok
2013.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Dne 30.4.2014 byla na Obecním úřadě provedena kontrola hospodaření pracovnicemi
odboru kontrolního a sdílených sluţeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Zpráva o kontrole byla Obci předána 19.5.2014, zastupitelstvo obce bylo s ní
seznámeno. Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok
2013 nebyly dle § 10 odst. 3 písmena a) zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu z kontroly hospodaření z KÚ MSK
Ostrava za rok 2013.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Realizace stavby přeloţky vedení NN a VN byla chybně zaúčtována do staveb. Jedná
se pouze o sluţbu, proto bude nutné tuto poloţku přeúčtovat, § zůstává stejný.
V rozpočtovém opatření č. 2 budou také opraveny všechny poloţky, dle skutečného
čerpání.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2., tak, jak bylo
předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Pan Petr Kročil, předseda finančního výboru, podal písemnou zprávu o kontrole
pokladních a účetních dokladů za 1.Q.2014. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Pan Ladislav Podhorský, předseda kontrolního výboru podal písemné zprávy o
provedených kontrolách, jejichţ předmětem byly cestovní doklady a oprávněnost
čerpání výdajů přesahujících 20 tis. Kč a dále čerpání financí dle schváleného rozpočtu
za 1.Q.2014. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu finančního výboru za 1.Q.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 kontroly kontrolního výboru za 1.Q.2014.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Veřejná schůze proběhla v pátek 30.5.2014 a zájem občanů byl stejný, jako
v předchozích letech.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
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Ad. 8 Na sraz rodáků a bývalých pracovníků lnářského závodu jsou jiţ objednáni všichni
účinkující, mimo hudbu na večerní část srazu (Alternativa zrušila přislib), která se řeší.
Komise pro přípravu se schází pravidelně, poslední schůzka bude týden před akcí, kde
se dořeší všechny detaily.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 9 Dne 27.5.2014 v 10.00 hod. proběhlo místní šetření, svolané Stavebním úřadem Města
Rýmařov, ve věci odstranění stavby „12 ks válcových zásobníků na propan butan včetně
vedení plynu“ ve firmě Kovošrot, provozovna Malá Štáhle. Za Obec se zúčastnil pan
starosta. Firma podala ţádost o dodatečné povolení stavby.
29.5.2014 bylo doručeno z KÚ MSK Ostrava Oznámení o zahájení správního řízení ve
věci změny rozhodnutí č.j. MSK 25321/2013 ze dne 27.3.2013, kterým byl udělen
souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů ve firmě Kovošrot.
Předmětem řízení je především změna provozní doby. Dle dosavadního povolení je
pracovní doba stanovena na pondělí aţ pátek od 7.00 do 15.30 hodin. Podle
předloţeného Oznámení je poţadavek na provoz v noční době od 22.00 do 6.00 hod.
s tím, ţe bude prováděna činnost pouze uvnitř haly p. č. 87, vrata musí být uzavřena. V
noční době nesmí probíhat ţádná doprava odpadů mimo areál nebo do areálu, ani
manipulace s odpady na venkovních plochách.
Dále je předmětem ţádosti rozšíření o moţnost přijímat 100 tun/rok odpadů charakteru
plastů.
Pan starosta také informoval zastupitele o ţádostech pana Mojáka, prezidenta
Občanského sdruţení Nádraţní, který poţaduje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a
sice informace o úřední desce, národnostních menšinách, finančních darech a to i za 4
roky zpětně, a dále a stavbách které jsou umístěny na pozemku společnosti, mj. úřední
deska. Podání informací je dle zákona zpoplatněno a takto bude panu Mojákovi
odpovězeno, současně bude ţadatel vyzván k upřesnění poţadavku.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.10 Různé:
 Večer otevřených kostelů proběhl 23.5.2014 a v naší kapli vystoupili profesionální
hudebníci i místní děvčata (Barunka Bulová a Peťka Horňáčková). Pro výbornou
akustiku a ţádost občanů navrhuje pan starosta organizovat koncerty zde častěji.
 Realizace stavby NN a VN bude ukončena do konce června. 17. a 24.6. bude celá obec
bez dodávky elektrické energie. Plakátky jsou vyvěšeny po celé obci a občané jsou
informováni také prostřednictvím rozhlasu.
 Občanské sdruţení Moravská národní obec zaslala ţádost o zakoupení a následné
vyvěšení moravské vlajky dne 5.7. při příleţitosti státního svátku – Dne příchodu
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Zastupitelé se
shodli na tom, vlajku nekupovat.
 Klub Radost, asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR z Prostějova,
ţádá o finanční příspěvek na akce, které pořádají. Zastupitelstvo podporuje společnosti
v našem okrese.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 9.6.2014 v 19.00 hod..
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 7.7.2014 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 16.6.2014
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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