Obec Malá Štáhle
Č.j. 1106/02/2014

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 1/2015
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 5.1.2015 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Petr Kročil, Ladislav
Podhorský, David Janík
Nepřítomna: Bc. Petra Neshodová
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 Bc. Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu: David Janík a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení 12/14
2. Jednací řád kontrolního a finančního výboru
3. Žádost o prodej pozemku pí. Komůrkové
4. Žádosti o dotace v roce 2015
5. Projekt úpravy přechodu přes silnici I/11
6. Rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2015
7. Různé:
Příprava Společenského večera 7.2.2015
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.12/2014 ze dne 15.12.2014 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
- Plán kulturních a sportovních akcí bude doplněn o akci „Zajděme si pro
stromeček“ pro občany naší obce k Vánocům.
- Na žádost občanů se nebude bourat místnost – dveře – mezi společenským sálem
a tělocvičnou.
Zastupitelstvo obce s těmito body souhlasí a bere je na vědomí.
Ad. 2 Jednací řád kontrolního a finančního výboru se bude, pro neúčast předsedkyně
kontrolního výboru, projednávat na únorové schůzi.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
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Ad. 3 Paní Petra Komůrková podala žádost o prodej oploceného pozemku kolem domu č.p.7.
Pan starosta informoval zastupitele, že část oploceného pozemku není geometricky
zaměřena. Pokud by i tuto část hodlala odkoupit, musí žadatelka zajistit na své náklady
geometrický plán. Po projednání s paní Komůrkovou bude zveřejněn záměr prodeje,
zastupitelům pak bude předložena ke schválení kupní smlouva s konkrétní výměrou.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere záměr prodeje pozemku na vědomí.
Ad. 4 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci. Mohli bychom zažádat o dotaci na víceúčelové
hřiště, ale horní limit dotace na jednu akci je 400 tis. Kč. Předpokládané náklady na
hřiště činí 1,8 mil Kč.
Zvažuje se možnost požádání dotace na opravu střechy kaple + vybudování nového
plotu, který je ve špatném stavu.
Ministerstvo životního prostředí nabízí 90% dotaci na domovní kompostéry, svozová
auta i štěpkovače. Občané mají zájem o další kompostéry, proto o tuto dotaci požádáme.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace na opravu střechy
kaple + plotu a o dotaci na doplnění kompostérů v obci.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Pro bezpečnost v obci se bude řešit úprava přechodu přes silnici I/11. Počítá se
s osvětlením přechodu, a to veřejným osvětlením i LED diodovým světlem, dále pak
zpomalovacími pruhy. Vzhledem k rozsahu řešení bude nutno zadat vypracování
projektu.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce ukládá panu starostovi zjistit potřebná povolení
k úpravě přechodu přes silnici I/11 pro bezpečnost v obci.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Pan starosta seznámil zastupitele s příjmy i výdaji Sdružení obcí Rýmařovska, které
rozpočet schválilo na své členské schůzi dne 17.12.2014. Rozpočet Sdružení byl
zveřejněn na úřední desce obce Malá Štáhle v době od 24.11. do 12.12.2014 a nebylo
k němu připomínek.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere Rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok
2015 na vědomí.
Ad. 7 Různé:
Společenský večer se skuteční 7.2.2015, k tanci bude hrát kapela Alternativa, vstupné
50,-Kč. Navrhuje se zažádat pro obsluhu žáky střední školy Prima v rámci praxe.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 5.1.2015 v 18.30 hod.
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Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 2.2.2015 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 8.1.2015
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: David Janík

…………….………..

František Vlček

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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