Obec Malá Štáhle
Č.j. 803/02/2017

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 11/2017
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 19.12.2017 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
Hosté: Petr Mayer, Eva Pilátiková, Vladimír Neshoda
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 Petr Kročil.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení č. 10/2017
2. Návrh rozpočtu na rok 2018
3. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2021
4. Zpráva finančního výboru
5. Rozpočet SOR 2018
6. Rozpočtové opatření č.5/2017
7. Smlouva o dílo – Digis
8. Žádost o poskytnutí finančního daru
9. Nabídka na svoz komunálního odpadu
10. Návrhy na modernizaci a údržbu obce
11. Smlouva o dílo – Radek Bula
12. Odměny členům finančního a kontrolního výboru
13. Plán akcí na rok 2018
14. Inventarizační komise
15. Dodatek č. 18 – Spojené lesy s.r.o.
16. Různé:
 Společenský večer
 Půlnoční mše
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.10/2017 ze dne 13.11.2017 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
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Ad. 2 Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu na rok 2018 v souhrnu paragrafů, tak
jak byl zveřejněn na úřední desce v době od 29.11.2017 do 20.12.2017. Občané byli
s návrhem seznámeni na veřejné schůzi dne 8.12.2017. Rovněž byl zastupitelům
předložen rozpis návrhu rozpočtu podle členění dle jednotlivých paragrafů a položek.
Vedla se diskuze.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Malá Štáhle na rok 2018
v závazných ukazatelích – paragrafech, tak, jak byl zastupitelstvu
předložen.
Pro: 5 členů ZO, proti: 2 členové ZO.
Rozpočet obce Malá Štáhle na rok 2018 byl schválen.
Ad. 3 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Malá Štáhle na období 2019-2021 byl
zveřejněn na úřední desce v době od 2.12.2017 do 20.12.2017. Zastupitelům byl rovněž
předložen a mohli se k němu vyjádřit.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období
2019-2020 obce Malá Štáhle.
Pro: 5 členů ZO, proti: 1 člen ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 -2021 obce Malá Štáhle byl
schválen.
Ad. 4 Dne 17.12.2017 proběhla kontrola finančního výboru ve složení Petr Kročil a Markéta
Janíková. Kontrolovány byly účetní a pokladní doklady za 3.Q.2017. Za kontrolované
období nebyly shledány nedostatky.
Mimo zprávu se dotazoval předseda Petr Kročil na skutečnost vydávání jednoho
výdajového dokladu na souhrnný výdaj na cestovné, nebo výplaty a odměny. Paní
účetní zastupitelstvo ubezpečila, že takto je možné postupovat, netiskne se zvlášť každý
doklad k odměně, ale zaměstnanci podepisují, tzv. Potvrzení převzetí částky dle
výplatního lístku, který je platným dokladem, rovněž tak samotný cestovní příkaz, kde
je uvedeno jméno i podpis příjemce. Petr Kročil dále navrhuje zkontrolovat smlouvy na
pevnou linku a mobilní telefony s možností ušetřit finance v rámci telefonování.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z kontroly finančního výboru ze dne
17.12.2017.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Ad. 5 Návrh rozpočtu SOR na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce v době od 20.11.2017
do 7.12.2017. Výše členského příspěvku naší obce činí 27 065,-Kč.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválený rozpočet Sdružení obcí
Rýmařovska na rok 2018.
Ad. 6 Poslední rozpočtové opatření roku 2017 se bude týkat především navýšení podílů daně
z příjmů FO a DPH, ve výdajových položkách dohotovení osvětlení u č.p. 19, pevná
paliva a ostatní srovnání příjmů a výdajů dle skutečného čerpání rozpočtu.
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Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 tak, jak bylo
předloženo.
Pro: 6 členů ZO, Proti: 1 člen ZO. Rozpočtové opatření č.5 bylo schváleno.
Ad. 7 Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu s firmou DIGIS, s.r.o. Ostrava na
aktualizaci map, systémové a zákaznické podpory zahrnující převody dat, grafické
výstupy apod. na rok 2018. Celková částka za služby je 11 737,-Kč.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s firmou DIGIS, s.r.o., Ostrava na
rok 2018.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Centrum pro zdravotně postižené v Bruntále požádalo o poskytnutí finančního daru na
svoji činnost. V rozpočtu obce se na sociální prevenci počítá s částkou 3000,-Kč.
Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
3000,-Kč pro Centrum zdravotně postižených v Bruntále v roce 2018.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Nabídka na svoz komunálního odpadu je od Městských služeb Rýmařov na rok 2018 ve
výši 7 328,-Kč/měsíc. Fakturace je čtvrtletně vyúčtována podle skutečné váhy odpadů.
Zastupitelé dále diskutovali o tříděném plastu.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na svoz komunálního odpadu ve
výši 7 328,-Kč/měsíčně a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku pro
rok 2018 s Městskými službami, s.r.o. Rýmařov.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Starosta navrhuje zhotovit v rámci modernizace obce pevné stání s přístřeškem vedle
prodejního kiosku na návsi, nejlépe do srazu rodáků, který budeme organizovat příští
rok v červnu. Paní Jana Bauerová dále navrhuje vysadit v obci okrasné stromky.
Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 11 Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o poskytnutí služeb spojených se
správou webových stránek obce Malá Štáhle s panem Radkem Bulou ml. Sjednaná cena
za hodinu práce je 200,-Kč.
Usnesení č.11: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb s panem
Radkem Bulou ml.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.12

Odměny členům finančního a kontrolního výboru se navrhují ve výši
100,-Kč/kontrolu.

Usnesení č.12: Zastupitelstvo obce schvaluje členům kontrolního a finančního výboru
odměnu 100,-Kč/kontrolu.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 13 Zastupitelstvo obce diskutovalo o největší kulturní akci, která se plánuje na červen
2018, jedná se o sraz rodáků. Postupně se sestavuje přípravný výbor, který se bude
scházet dle potřeby. Hovořilo se o účinkujících, možné dotaci, o kterou budeme žádat,
také o občerstvení. Plán všech akcí na rok 2018 bude předložen na lednové schůzi ZO.
Usnesení č.13: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 14 Starosta obce navrhl složení inventarizační komise za rok 2017 ve složení: předseda –
Ing. Jiří Dvořák, členové – Bc. Petra Neshodová a František Vlček.
Usnesení č.14: Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise dle návrhu
pana starosty.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 15 Dodatkem č. 18, k nájemní smlouvě se Spojenými lesy s.r.o. Rýmařov, se stanovuje
nájemné za pronájem obecních lesů na rok 2018 ve výši 200 000,-Kč.
Usnesení č.15: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 18 k nájemní smlouvě se
Spojenými lesy, s.r.o. Rýmařov
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 16 Různé:
 Společenský večer se uskuteční v sobotu 3.2.2018 od 20.00 hod. v Obecním domě.
K tanci bude hrát kapela Alternativa z Rýmařova, vstupné je stanoveno na 100,-Kč.
 Letos se uskuteční výjimečně půlnoční mše na sále v Obecním domě dne 24.12. ve
23.00 hod., občané budou informováni letáky.
Usnesení č.16: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 19.12.2017 v 19:45 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 15.1.2018 v 18,30 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 21.12.2017
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
Strana 4
zápisu č. 11/2017 jednání zastupitelstva obce dne 19.12.2017

