Obec Malá Štáhle
Č.j. 465/02/2016

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 6/2016
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 6.6.2016 v 18.00 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. Kontrola usnesení č.5/2016
2. Zpráva likvidační komise
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva finančního výboru
5. Oznámení o zahájení řízení – důlní činnost
6. Schválení manipulačního řádu ČOV
7. Schválení provozního řádu ČOV
8. Schválení kanalizačního řádu obce
9. Výsledek kontroly – lesy
10. Vytýčení hranic pozemků
11. Dotazník v oblasti finančního řízení měst a obcí
12. Úprava přechodu
13. Nabídka firmy Kareta
14. Kontrola pachtů pozemků
15. Různé:
 Příprava turnaje v nohejbalu
 Pouť 2016
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.5/2016 ze dne 16.5.2016 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Pan místostarosta předložil zastupitelstvu soupis majetku k likvidaci. Týká se zejména
věcí, které budou vyřazeny z důvodu nefunkčnosti či poškození. Soupis je přílohou
zápisu. David Janík podotkl, že je potřeba dokoupit běžné nářadí do kiosku, pro
případné rychlé drobné opravy.
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Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce schvaluje soupis majetku určeného k likvidaci
a pověřuje účetní k vyřazení z evidence majetku.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 3 Bc. Petra Neshodová – předsedkyně kontrolního výboru seznámila zastupitele
s kontrolou provedenou dne 31.5.2016. N začátku kontroly seznámila novou členku paní
Ivanu Bauerovou s Jednacím řádem a podkladem pro práci a kontrolu výboru.
Zkontrolována byla usnesení zastupitelstva obce od 03-05/2016, odběr vody z obecních
studen, kontrola vyřizování stížností a podnětů ze strany občanů. Další kontrola, týkající
se prodeje dřeva z obecních lesů občanům, nebyla provedena pro nepředložení dokladů
potřebných ke kontrole. Tato kontrola bude provedena společně s příštími kontrolami.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne
31.5.2015.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Zpráva finančního výboru bude předložena na příští schůzi zastupitelstva obce.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tuto informace na vědomí.
Ad. 5 Starosta informoval zastupitele o vydání Oznámení o zahájení řízení o prodloužení
platnosti stavebního povolení pro projekt „Revitalizace území po důlní činnosti
v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové aktivity a turistiku“.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
Ad. 6 Pan starosta seznámil zastupitele obce s důležitými dokumenty potřebnými pro řádný
provoz ČOV a kanalizaci v obci. Manipulační řád vodního díla ČOV pro trvalý provoz
obsahuje mj. technické údaje o vodním díle, účel vodního díla a pokyny pro manipulaci
s vodou. Odpovědným zástupcem je Ing. Jaroslav Jouza.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje Manipulační řád vodního díla ČOV obce
Malá Štáhle.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Pan starosta předložil Provozní řád vodního díla „ČOV BIO-CLEANER BC 200
a oddílná splašková kanalizace v obci Malá Štáhle“, jejímž obsahem je především
základní technický popis stavby, pokyny pro provoz a obsluhu a kontrola jakosti
vypouštěných odpadních vod.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád vodního díla „ČOV BIOCLEANER BC 200 a oddílná splašková kanalizace v obci Malá Štáhle.“
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Dalším potřebným dokumentem je Kanalizační řád obce Malá Štáhle, který stanoví
podmínky a pravidla pro vypouštění vod do kanalizační sítě a současně upravuje právní
vztahy mezi správcem kanalizace a uživateli.
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Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou
potřebu obce Malá Štáhle.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Pan starosta seznámil zastupitele obce s Protokolem o kontrole České inspekce
životního prostředí, která byla zaměřena především na ochranu proti kůrovci. Závěr
kontrolního zjištění: „Inspekce na základě skutečností zjištěných při kontrole dne
1.6.2016 konstatuje, že společnost Spojené lesy s.r.o. provádí preventivní opatření proti
výskytu kalamitních hmyzích škůdců a vede lesní hospodářskou evidenci.“
V návaznosti na obecní lesy zastupitelé diskutovali o bezúplatné zapůjčení štěpkovače.
Do zásad o zapůjčení bude zahrnuto: štěpkovač bude zapůjčen bezúplatně, benzín na
provoz si bude hradit občan sám, obci zaplatí paušální poplatek 100,-Kč/den (na
výměnu oleje a maziva), štěpkovač bude zapůjčen pro úklid v obecních lesích a to
pouze místním občanům. Po zapůjčení bude provedena kontrola. V případě zjištění
poruchy nebo poškození se bude jednat s tím, kdo si štěpkovač zapůjčil. Za uklizené
větve v lese se naplatí žádný poplatek.
Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce schvaluje zásady zapůjčení štěpkovače místním
občanům v obecních lesích.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.

Ad.10 Pan Petr Darmovzal zaslal pozvánku k vytyčení hranic pozemků, které se bude konat
16.6.2016 v 11.00 hod. v k.ú. Malá Štáhle. Účast při vytyčení bude zaznamenána do
vytyčovacího protokolu a při vytyčení budeme mít, jako vlastníci pozemků možnost,
vyjádřit své případné námitky. Vytyčovat se budou hranice těchto pozemků p.č. 87/5,
100/2, 105/5, 107/2, 107/5, 115/5, 115/4, st.9/3, st.9/2, 413/3 a 102/1.
Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 11 Z Ministerstva vnitra byla doručena žádost o vyplnění dotazníků všech zastupitelů
týkající se oblasti finančního řízení a investičního rozhodování obcí a měst, který bude
výchozím materiálem pro plánování aktivit, určených právě pro obce a města. Dotazník
je nutno vyplnit elektronicky. Zastupitelům byla předána elektronická adresa webových
stránek a dotazník se musí vyplnit do 20.6.2016.
Usnesení č.11: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 12 Ředitelství silnic a dálnic zaslalo oznámení, že v měsíci květnu byl proveden barevný
povrch vozovky s protismykovými vlastnostmi systém „Rocbinda“ z obou stran
přechodu pro chodce na silnici I/11. V letošním roce bude rovněž provedeno i zdrsnění
povrchu (obnova makrotextury povrchu vozovky) silnice 1/11 v zatáčce v km 200/854.
Usnesení č.12: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 13 Kareta s.r.o. podala cenovou nabídku na opravu MK ke Kročilům v místě žlabu
v ceně 53 379,43Kč. Zastupitelé se po diskuzi shodli na opravě vlastní činnosti, kdy se
odhadují náklady na 16 000,-Kč.
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Usnesení č.13: Zastupitelstvo obce neschvaluje cenovou nabídku Karety s.r.o. na
opravu MK ke Kročilům v místě žlabu.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.14 V návaznosti na kontrolu v obecních lesích a po diskuzi s panem Petrem Sekaninou
navrhuje Bc. Petra Neshodová zastupitelstvu obce provedení kontroly, společně
s výborem životního prostředí, pachtů zemědělských, a to jak se dodržují podepsané
smlouvy, jakým způsobem se ohrazuje, jak je napájen dobytek apod.
Usnesení č.14: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení kontroly pachtů zemědělských.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 15 Různé:
 Turnaj v nohejbale se bude konat 30.7.2016. Z rozpočtu obce budou zakoupeny
dárkové balíčky, medaile a poháry pro vítěze. Startovné bude ve výši
450,-Kč/družstvo. Na hřiště bude nutno ještě dosypat štěrk a znovu zahladit. Sponzory
osloví pan starosta.
 Pouť v místní kapli bude za přítomnosti pana děkana Františka Zehnala z Rýmařova.
Začátek v 11,30 dne 26.6.2016. Občerstvení bude zajištěno.
Usnesení č.15:
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení dárkových balíčků, medailí a pohárů
pro vítězná družstva v nohejbalu.
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení na pouť v místní kapli.
Schváleno všemi přítomnými.
Pan starosta informoval zastupitele mimo program jednání o nastavení cen za nájmy
pozemků, a to jak místním, tak rekreačním objektům. Na příští schůzi se této problematice
budeme věnovat.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 6.6.2016 ve 20.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 18.7.2016 v 18 hod. na obecním úřadě.
Příloha: soupis majetku určeného k likvidaci
Zápis zhotoven dne: 13.6.2016
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
František Vlček

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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