Obec Malá Štáhle
Č.j. 603/02/2017

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 8/2017
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 18.9.2017 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 Petr Kročil.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení č.7/2017
2. Informace o plnění rozpočtu za 2.Q.2017
3. Dotace kaple
4. Kontrola finančního výboru
5. Kontrola kontrolního výboru
6. Zpráva z jednání SOR
7. Dotace „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“
8. Rozpočtové opatření č.3/2017
9. Smlouva na prodej pozemku – p. Švejdík
10. Cenová nabídka – oprava cesty
11. Dodatek smlouvy s T-Mobile
12. Předání díla – kuchyňka MFD
13. Různé:
 Plán akcí na září a říjen
 Stavba plotu – průběh prací
 Vyhodnocení akcí za srpen 2017
 Volby 2017
 Informace ze SPÚ
 Kácení stromů
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.7/2017 ze dne 10.7.2017 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Zastupitelům byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 06/2017. Celkové
příjmy jsou na 56,47% schváleného rozpočtu, výdaje na 42,51% , což způsobuje § 3326,
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týkající se opravy kaple, která ještě nebyla zahájena a § tělovýchova, kde se počítá se
zakoupením vybavení posilovny.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 3 Starosta informoval zastupitele o přidělené dotaci z Ministerstva zemědělství
z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na údržbu kaple. Dotace
bude poskytnuta ve výši 205 144,-Kč (max.) + vlastní zdroje ve výši 87 919,-Kč (min.).
Na opravu kaple bylo osloveno 7 firem. Cenovou nabídku zaslala jediná firma,
BRIKASTAV s.r.o.. Po konzultaci s vedením SOR, která pomáhala dotaci vyřizovat, lze
s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo. Celková cena za opravu se bude pohybovat cca
300 000,-Kč. Oprava se bude provádět letos. Zastupitelé s tímto postupem souhlasí.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na údržbu (opravu) kaple
s firmou BRIKASTAV s.r.o., Jívová.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na
údržbu (opravu) kaple s firmou BRIKASTAV s.r.o., Jívová.
Schváleno všemi přítomnými.
Ostatní informace bere zastupitelstvo obce na vědomí.
Ad. 4 Finanční výbor ve složení Petr Kročil, Markéta Janíková a Jana Bulová provedli
kontrolu účetních a pokladních dokladů za 1. pololetí 2017. Kontrola neshledala žádné
chyby ani nedostatky.
Usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru z kontroly
účetních a pokladních dokladů za1.pololetí 2017.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 5 Kontrolní výbor zasedal 13.9., ve složení Bc. Petra Neshodová, Jana Dohnalová
a Ivana Bauerová, ke kontrole plnění usnesení za 2.Q.2017 a stížnostem občanů. Plnění
usnesení i vyřízení jedné stížnosti bylo bez nedostatků.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru z kontroly ze
dne 13.9.2017.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Dne 1.9. proběhla členská schůze SOR. Hlavním tématem byly projekty „Domácí
kompostéry a štěpkovače pro Rýmařovsko“ a „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“.
Starosta dále informoval zastupitele, že ty obce, které ještě neprojednaly Závěrečný účet
SOR, mají tak učinit na nejbližším zasedání, proto navrhuje vzít tuto informaci na
vědomí s tím, že Závěrečný účet SOR a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
SOR za rok 2016 byla zveřejněna na úřední desce obce a též způsobem umožňující
dálkový přístup od 28.4.2017 do 15.5.2017.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 7 S projektem „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“ byli zastupitelé obeznámeni na
červencové schůzi. Nyní starosta obce předkládá soupis podílů a spoluúčasti
jednotlivých obcí. Obec Malá Štáhle má podíl celkem 29 219,-Kč, který musí uhradit
a až po přijetí dotace, bude cca 50% účast obci vrácena. Není ovšem zcela jasné, zda
bude dotace proúčtována ještě letos.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje podíl i spoluúčast obce na projektu „Jak
nezabloudit na Rýmařovsku“ tak, jak bylo starostou obce předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Rozpočtové opatření č. 3 se týká především nadcházejících voleb do PSP ČR, projektu
„Jak nezabloudit na Rýmařovsku“, opravy kaple, včetně přiznané dotace a vyrovnání
ostatních příjmových a výdajových položek dle skutečného čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 tak, jak bylo
předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Záměr prodeje pozemku p.č. 35/19 panu Janu Švejdíkovi o výměře 35m² za cenu
30,-Kč/m², byl zveřejněn na úřední desce v době od 19.7.2017 do 7.8.2017. Zastupitelé
se shodli na tom, že ve smlouvě bude klauzule, že pokud kupující do dvou let nepostaví
na pozemku garáž, za jejímž účelem pozemek kupoval, vrátí pozemek zpět obci za
stejnou kupní cenu, včetně všech nákladů s tím spojených.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 35/19
s panem Janem Švejdíkem za cenu 30,-Kč/m².
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Firma STAKR s.r.o. Bruntál podala cenovou nabídku na opravu cesty kolem č.p. 19 ve
výši 117 579,60 bez DPH., jedná se přibližně o 171 m² cesty. Zastupitelé se shodli na
tom, že cena je příliš vysoká. Vzhledem k tomu, že je cesta značně rozbitá, bude
v tomto roce alespoň vyčištěna a vyrovnána s povrchem vozovky. Příští rok bude
zastupitelstvo dále projednávat, jakým způsobem se cesta opraví.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce schvaluje postup opravy cesty u č.p. 19.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.11 Starosta informoval zastupitele o prodloužení účastnických smluv s firmou T-Mobile
a.s. na další dva roky se snížením paušálních tarifů. Dále byly zakoupeny za
zvýhodněných podmínek 3 power banky a telefon v celkové hodnotě 1 101,-Kč.
Usnesení č.11: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.12 Stavební práce spojené s vybudováním kuchyňské místnosti byly dokončeny v měsíci
srpnu. Místnost je mj. vybavena myčkou a kamny na vaření. Zastupitelé diskutovali
o ceně za režijní náklady. Pokud bude společenská místnost pronajata bez kuchyňky,
budou se režijní náklady účtovat v ceně 500,-Kč, s použitím kuchyňské místnosti
1 500,-Kč.
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Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce schvaluje placení režijních nákladů spojených se
společenskou místností MFD.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.13 Různé:
 Akce Dýňování s lampióny se uskuteční v pátek 6.10.v 16.00 hod., setkání seniorů je
připraveno na sobotu 7.10. v 17.00 hod. Pro seniory bude připraveno malé očerstvení a
živé hudbě bude poskytnuta odměna ve výši 1000,-Kč. Na akce dopředu upozorníme
plakátky. Drakiáda bude uskutečněna jen za vhodného počasí.
 Starosta informoval zastupitele o průběhu prací – stavba plotu u obecních zahrádek.
 Akce konané v srpnu (minigolf a ukončení prázdnin) se i přes nepřízeň počasí
vydařily.
 Volby do PS PČR se budou konat ve dnech 20.-21.10.2017. Starostou obce bylo
stanoveno sídlo OvK, minimální počet členů a zapisovatelka OvK.
 27.9.2017 bude probíhat zaměření a vytyčení pozemků, se kterými obec počítá jako se
stavebními. Následně bude možný bezúplatný převod od SPÚ. O dalším postupu bude
starosta obce zastupitele informovat.
 Byla provedena obchůzka stromů pod kapličkou a byly označeny suché stromy, které
se budou kácet.
Usnesení č.13 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Mimo program jednání se zastupitelé bavili o zprůchodnění (vyčištění) polní cesty na Velkou
Štáhli, za kterou se zasloužil hlavně pan místostarosta Ing. Dvořák.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 18.9.2017 v 19.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 16.10.2017 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 21.9.2017
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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