Obec Malá Štáhle
Č.j. 682/02/2016

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 8/2016
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 12.9.2016 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
Hosté: Jana Dohnalová
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
2. Kontrola plnění rozpočtu za 2.Q.2016
3. Rozpočtové opatření č.5
4. Revokace usnesení č.12, zápis č. 5
5. Informace k projektu – Hlášení rozhlasu
6. Volby 2016
7. Kontrola smlouvy na rekonstrukci hřiště
8. Různé:
 Vyhodnocení prázdninových akcí
 Plán akcí na září a říjen
 Informace o odběru vody z obecních studní
 Žádost o povolení vstupu na pozemek obce – oprava štoly
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.7/2016 ze dne 18.7.2016 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Prodloužení stavebního povolení „Revitalizace území po důlní činnosti“ nabylo právní moci
dne 1.9.2016. Po konzultacích s KÚ MSK a MF ČR je zde možnost k získání dotace.
Záměr koupě pozemků panu Štěpánu Monincovi nebyl zveřejněn, jedná o pronajaté pozemky
panu Ing. Novákovi.
Návrh, dělat mapu, kde budou vyznačeny obecní a soukromé pozemky, zastupitelé odmítají.
Ad. 2 Zastupitelům obce byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 1.pol.2016.
Příjmy jsou na úrovni 50,61% skutečného čerpání rozpočtu a výdaje na 47,91%.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 3 Zastupitelstvo obce rozhodlo zakoupit novou sekačku, nutnou pro údržbu obce. Proto
se předkládá zastupitelům rozpočtové opatření č. 5, kde se zohlední také příjem a výdaje
spojené s nastávajícími volbami.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 tak, jak bylo
předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemku p.č. 108/2 panu Štěpánu Monincovi.
Vzhledem k tomu, že část pozemku je již v pronájmu a dělit tento pozemek mezi
nájemce nebudeme, toto usnesení bude zrušeno.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 12 ze zápisu č. 5/2016 ze dne
16.5.2016.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Na našich www stránkách obce se objevila funkce hlášení rozhlasu a někteří občané se
již k této službě přihlásili. Tuto službu máme po dobu 3 měsíců zadarmo, poté
zastupitelstvo rozhodne, zda takové hlášení budeme poskytovat a to podle žádanosti
našich občanů.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 6 Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se budou konat 7.-8.října
a případné druhé kolo voleb se uskuteční 14.-15.října. Zapisovatelka i členové okrskové
volební komise již byli delegováni.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Bc. Petra Neshodová – předsedkyně kontrolního výboru – žádá zastupitelstvo obce
o pověření kontroly ke smlouvě na rekonstrukci nohejbalového hřiště. Zastupitelé
s tímto souhlasí. Kontrola bude zařazena do kontrol za 3.Q.2016.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu smlouvy na rekonstrukci
nohejbalového hřiště a pověřuje jím kontrolní výbor.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Různé:
 Akce - sportovní odpoledne konané dne 30.7., a srpnový minigolf ve Velké Štáhli,
konaný k ukončení prázdnin, se vydařily. Počasí nám přálo a děti byly spokojené, což
je hlavní důvod, proč tyto akce organizujeme.
 Drakiáda bude s největší pravděpodobností v měsíci říjnu a dýňování v září. 1.10. se
uskuteční Setkání seniorů, což vyjde přesně na Mezinárodní den seniorů. Pro seniory
bude nachystáno občerstvení, stejně jako minulý rok.
 Odběratelé vody z obecních studní se zatím k danému problému nevyjádřili (založení
společenství, sepsání smluv apod.) - bylo řešeno na minulých schůzích. Stanovený
termín je do 30.9.2016.
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 Firma GSP s.r.o., Ostrava podala žádost o povolení vstupu na pozemek a souhlas
s realizací opravy opuštěného průzkumného důlního díla, který se nachází na parcele
č. 151/7 v k.ú. Malá Štáhle. Zastupitelé s tímto souhlasí.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Mimo program jednání měla připomínku paní Jana Dohnalová, ohledně pozemků manželů
Kellnerových, kteří je již delší dobu neudržují. Tento problém jsme už několikrát řešili, ale
nereagují na naše dopisy a výzvy.
Zastupitelé rozhodli, že bude svolána brigáda na úpravu hřiště včetně srovnání travního
porostu v jeho okolí a položení drceného kamene pod altánek.
Bc. Petra Neshodová navrhuje upravit plochu vedle autobusové zastávky na Bruntál
(kontejnery na odpady). Do diskuze se zapojili všichni přítomní.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 12.9.2016 v 19.15 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 10.10.2016 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 19.9.2016
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
František Vlček

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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