Obec Malá Štáhle
Č.j. 74/02/2016

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 2/2016
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 1.2.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Petr Kročil, Bc. Petra
Neshodová, David Janík, Jana Bauerová
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.
Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavili
všichni členové, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet.
Provedením zápisu byla určena Bc. Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1.
Ověření zápisu + kontrola usnesení č.1/2016 všemi členy zastupitelstva obce
2.
Složení slibu nového člena zastupitelstva-Jana Bauerová
3.
Návrh odměn pro členy zastupitelstva
4.
Odpověď na doplňující dotazy z odboru veřejné správy
5.
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
6.
Stanovení zásad o používání služebního e-mailu a telefonu
7.
Návrh na uložení pin-kódu a přístupových hesel do trezoru
8.
Informace o průběhu schůzky s p. Šilarem – zateplení budov
9.
Smlouva o dílo č.10/2016 – Spojené lesy s.r.o.
10.
Informace o nové smlouvě o dodávce elektrické energie
11.
Finanční vztah státního rozpočtu obce Malá Štáhle na rok 2016
12.
Den malých obcí
13.
SOR-propagace sportovních a kulturních akcí na rok 2016
14.
MAS-informace o dotačních titulech na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků
15.
Smlouva o poskytování služeb – správa webových stránek
16.
Stočné 2015
17.
Zakoupení diktafonu
18.
Zaplacení zapůjčeného traktorku
19.
Různé:
o
Vlajka pro Tibet
o
Maškarní ples pro děti 20.2.2016
o
MDŽ 5.3.2016
o
Smlouva knihovna Bruntál

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
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Záznam průběhu jednání:
Pan František Vlček a Petr Kročil nesouhlasí se zápisem a usnesení č. 1 v bodu programu
jednání a usnesení č.1, proti kterému podávají námitku. Nesouhlasili s bodem programu
jednání – volbou starosty a pan Vlček byl pro odvolání místostarosty z funkce. Obě usnesení
se revokují a opravují následnými usnesenými:
Usnesení k programu jednání 1/2016 ze dne 13.1.2016
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení ze zápisu č.1/2016 v programu jednání a v bodu
č.1 jednání zastupitelstva obce ze den 13.1.2016.
Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení k programu jednání:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce. Petr Kročil navrhuje
doplnit program jednání o odvolání místostarosty obce.
Pro: 4, Proti 2, program jednání schválen s doplněním návrhu Petra Kročila.
Usnesení č. 1:
 Zastupitelstvo obce odvolává Ing. Jiřího Dvořáka z funkce místostarosty obce.
Pro: 2 členové ZO, proti: 4 členové ZO, návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.
 Zastupitelstvo obce volí veřejnou volbou starostu obce Ladislava Podhorského.
Pro: 4 členové ZO, proti: 1 člen ZO, 1 člen se zdržel hlasování.
Starostou obce byl zvolen Ladislav Podhorský.
Ostatní usnesení ze zápisu č.1/2016 ze dne 13.1.2016 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna. Zapisovatelka upozornila zastupitelstvo obce na skutečnost, že jeden z ověřovatelů
nemůže zápis z minulé schůze ověřit, protože se části jednání nezúčastnil. Nyní můžeme
nahradit zákonnou podmínku tím, že správnost zápisu ověří samo zastupitelstvo obce na
dnešním zasedání.
Usnesení: Zastupitelstvo obce ověřuje správnost zápisu č.1/2016 ze dne 13.1.2016.
Schváleno všemi přítomnými, kteří se zúčastnili schůze 13.1.2016, paní Jana Bauerová se
zdržela hlasování, neboť na minulé schůzi ještě nebyla, mandát ji vznikl 14.1.2016.
Ad. 2 Pan starosta přivítal novou zastupitelku obce, Janu Bauerovou, které vznikl mandát
14.1.2016. Slib, který složila a podepsala je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Osvědčení
o zvolení členkou zastupitelstva obce ji byl předán na hlavičkovém papíru obce. Paní
Jana Bauerová bude předsedkyní výboru pro národnostní menšiny. Do příští schůze
oznámí další dva povinné členy výboru.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Janu Bauerovou, jako předsedkyni výboru
pro národnostní menšiny.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 je zvýšená položka na odměny a povinné
zdravotní pojištění zastupitelů obce o 20 tis. Kč. Bývalý pan starosta již zvýšení odměn
na rok 2016 zastupitelům nepředložil. Od 1.2.2016 se navrhují tyto odměny:
starosta obce 10250,-Kč
místostarosta obce 4250,-Kč
předsedové výboru 1200,-Kč.
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Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny od 1.2.2016 tak, jak byly
předloženy.
Pro: 4 členové ZO, proti 1 člen ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování, odměny
byly schváleny.
Ad. 4 S odpověďmi na dotazy z ministerstva vnitra, odboru kontroly již zastupitelé na začátku
schůze obeznámila zapisovatelka.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 5 Z Ministerstva vnitra, odbor dozoru, nám doporučili vydat Obecně závaznou vyhláška
č.1/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2012 o využívání spodních vod
ze studní, obecně závazná vyhláška č.2/2010 o stanovení maximální ceny nájemného
z pozemků, obecně závazná vyhláška č.2/2008, kterou se stanoví koeficient daně
z nemovitosti. Starosta předkládá tuto OZV zastupitelstvu ke schválení.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Starosta obce navrhuje stanovit zásady pro používání služebního e-mailu a telefonu,
které se budou používat jen pro služební účely, nikoliv k soukromým účelům.
Zastupitelstvo obce s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje používání služebního e-mailu a telefonu jen
pro služební a pracovní účely obce Malá Štáhle.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Po nedávných zkušenostech s hledáním hesel ke služebnímu telefonu se doporučuje
všechny kódy k telefonům, e-mailům i počítačovým programům zabezpečit do trezoru
v zapečetěné obálce.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje zabezpečení všech potřebných hesel pro
chod úřadu do zapečetěné obálky a založení do trezoru.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Dotace na zateplení budovy je vázána na průkaz energetické náročnosti budov, který již
máme vypracovaný. Po konzultaci s panem Šilarem by byla dotace ve výši 20%
celkových nákladů. Zastupitelé rozhodli tuto dotaci nevyužít a dále sledovat dotační
tituly. Pan starosta rovněž zastupitele seznámil s ostatními dotačními programy, které
bychom mohli využít. Jedná se o bezpečnost v dopravě, zviditelnění přechodu pro
chodce diodami, dotaci na hřiště, na kterém se však již začalo pracovat a není jisté, zda
můžeme v případě realizace ještě dotaci dostat.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 9 Smlouva o dílo č.10/2016 se Spojenými lesy s.r.o. Rýmařov na pěstební práce v lesních
porostech je spojena s dotačním programem „Podpora hospodaření v lesích v MSK“.
Žádost o dotaci již byla podána na krajský úřad v Ostravě. Přijatá dotace v max. výši
107 100,-Kč se bude rovnat výdajové položce pěstební práce.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 10/2016 se Spojenými lesy
s.r.o. Rýmařov.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Od 1.1.2016 je dodavatelem elektrické energie pro obec firma ČEZ. Nastavené zálohy
však neodpovídají průměrné spotřebě a o opravě konkrétních záloh informoval
zastupitele pan starosta.
Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.11 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce Malá Štáhle je stanoven ve výši
55 000,-Kč, tato položka musí být v rozpočtu schválena přesně na koruny, což máme
splněno.
Usnesení č.11: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 12 Den malých obcí se uskuteční 8.3.2016 v Prostějově. Zájem o tento seminář má pan
starosta a Petr Kročil.
Usnesení č.12: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 13 Je nutno potvrdit datum konání nohejbalu v obci, kdy se objednává velkokapacitní
stan + pivní sety. David Janík zjistí přesné datum a pak starosta objedná potřebné.
Usnesení č.13: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 14 MAS zaslala informaci o možnosti získat dotaci na údržbu a obnovu stávajících
kulturních prvků. Nabízí se možnost využití dotace pro opravu hřbitova a kaple, oprava
plotu a německých hrobů, popř. oprava střechy.
Usnesení č.14:

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání o možnosti získání
dotace na opravu kaple a hřbitova.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 15 Pan Radek Bula ml. Předložil Smlouvu o poskytování služeb spojených se správou
webových stránek, zejména online dokumentů, úřední desky a galerie. Paušální částka
se sjednává na 150,-Kč/hod.
Usnesení č.15: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb, spojených
se správou webových stránek s Radkem Bulou ml.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 16 Paní účetní informovala zastupitele o výpočtu stočného na rok 2015 podle skutečných
celkových nákladů. Ještě nemáme všechny odečty vodoměrů, zejména od rekreačních
objektů. Předpokládaná částka k účtování je 40,-Kč/m³. Ve fondu oprav je k 31.12.2015
38 196,36Kč, tato částka bude použita na opravu ČOV, která byla minulý rok provedena
a bude proúčtována do doby účetní závěrky obce za rok 2015. Celková oprava činila
111 319,-Kč, rozdíl mezi fondem oprav a opravou ČOV 73 122,64Kč zaplatí obec.
Pokud bychom do nákladů započítali i rozdíl v opravě ČOV, bylo by stočné občanům
účtováno zhruba 57,-Kč/m³, což zastupitelé odmítají. Byla vedena diskuze, jak ušetřit za
služby spojené s ČOV, návrh na vývozy kalů, nebo jednání s VaK Bruntál o provozu
ČOV.
Na červencové schůzi v roce 2015 přijalo zastupitelstvo obce usnesení o výpočtu
stočného pro ty odběratele, kteří používají studnu a zároveň vodu z obecního řadu.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsme žádali o výměnu vodoměrů pro věrohodnost odečtu
a všichni podmínky nesplnili, rozhodlo zastupitelstvo pořídit vodoměr, který bude
umístěn ve studni. Pokud budou chtít občané i nadále použít vodu ze studny,
podmínkou je založení společenství, kterému budeme fakturovat podle námi
zavedeného cejchovaného vodoměru stočné, a poté se odběratelé propočítají podle
svých vodoměrů mezi sebou.
Usnesení č.16: Zastupitelstvo obce schvaluje proúčtování celkové částky z fondu oprav
na pokrytí částečné opravy ČOV, do účetní závěrky obce.
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 3 zápisu 07/2015 ze dne 13.7.2015 –
schválení výpočtu stočného podle tabulky republikové spotřeby.
Zastupitelstvo obce schvaluje výpočet stočného podle spotřeby vody u všech
odběratelů za rok 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení vodoměru pro zajištění odběru ze
studny a pro výpočet stočného podle tohoto stavu a následnou fakturací,
v dalších letech.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 17 Pan petr Kročil navrhuje zakoupení diktafonu pro vyhotovení zvukového záznamů ze
zasedání zastupitelstva v hodnotě cca 2000,-Kč.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení diktafonu v ceně cca 2000,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 18 Pan František Vlček požaduje zaplacení zapůjčeného traktorku v 11/2015 panem
Ladislavem Podhorským, v rozsahu 5-ti hodin. Ten si ho zapůjčil s tím, že vyčistí část
lesa. Tehdejší pan starosta o této zápůjčce věděl a souhlasil s bezúplatným zapůjčením,
s tím, že se provede úklid. Vše bylo sjednáno ústně. Vedle se krátká debata, pan
Podhorský nevidí problém v platbě a 250,-Kč uhradí (50,-Kč/hod.).
Usnesení č.18: Zastupitelstvo obce určuje Ladislavovi Podhorskému zaplatit 250,-Kč za
zapůjčení traktorku.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad.19 Různé:
 Spolek Lunghta žádá naši obec o zapojení se do mezinárodní kampaně „Vlajka pro
Tibet“ s připomenutím 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu
vyvěšením tibetské vlajky na úřadě dne 10.3. Zastupitelé tuto akci nepodpoří.
 Maškarní ples pro děti se uskuteční dne 20.2.2016 od 16.00 hod. Na dítě bude
uvolněno z rozpočtu 150,-Kč pro zakoupení drobných odměn a sladkostí.
 MDŽ bude svoláno na 5.3.2016, pro ženy bude nachystáno občerstvení (chlebíčky
a sklenka vína) a kytička.
 Smlouva o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou musela být znovu
podepsána, vzhledem k přesídlení knihovny. Oproti předchozí smlouvě z roku 2008 se
v ničem jiném nemění.
Usnesení č.19:
 Zastupitelstvo obce schvaluje 150,-Kč/dítě na dětský maškarní ples 20.2.2016.
 Zastupitelstvo obce schvaluje pohoštění pro ženy k MDŽ 5.3.2016.
Schváleno všemi přítomnými.
 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Mimo program jednání byla zastupitelům nabídnuta možnost přečtení si dopisu pana
Antonína Lašáka, který obviňuje stávající zastupitelstvo z nesprávného postupu volby nového
starosty. Na dopis plný urážek nejsme povinni reagovat, jen podotýkáme, že jsme postupovali
správně podle zákona, což jsme před tím ověřovali a konzultovali s ministerstvem vnitra.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 1.2.2016 v 19.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 14.3.2016 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 9.2.2016
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
František Vlček

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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