Obec Malá Štáhle
Č.j. 701/02/2018

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 9/2018
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 28.listopadu 2018 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ladislav Podhorský, Bc. Petra Neshodová, David Janík, Vladimír Studený, Milan
Macukra
Nepřítomni: Petr Kročil (přítomen od 3 bodu jednání ZO a Ing. Jiří Dvořák (přítomen od 5
bodu jednání ZO)
Hosté: Vladimír Neshoda, Jana Dohnalová, Eva Tomková, Petra Horňáčková, František
Vlček, Mária Pospíšilová, Lucie Růžková, Petr Mayer, Eva Pilátiková
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.
Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 5
členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet.
Provedením zápisu byla určena Bc. Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a Vladimír Studený.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení č.8/2018
2. Rozpočtové opatření č.4
3. Informace k plnění rozpočtu za 3.Q.2018
4. Složení výborů
5. Závěrečný účet SOR za rok 2017
6. Pověření k zastupování v orgánech SOR a MAS
7. Vánoční příspěvek seniorům
8. Smlouva na správu webových stránek obce
9. Smlouva na odhrn sněhu
10. Smlouva na GIS firmy Digis
11. Služebnost – pan Červenka
12. Dotace na revitalizace území po důlní činnosti
13. Škola života
14. Nabídka na svoz kom.odpadu
15. Různé:

Akce na měsíc prosinec
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.8/2018 ze dne 5.9.2018 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
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Ad. 2 Rozpočtové opatření č.4/2018 se týká především neinvestičního transferu Rýmařovsku
o.p.s. na jejich činnost, zakoupení nového osvětlení vánočního stromku, svozu odpadů,
navýšení služeb, týkající se hlavně GDPR a ostatní výdajové a příjmové položky, tak,
jak byly předloženy zastupitelstvu obce.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018, tak, jak bylo
předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.
Pozn. Na schůzi ZO se dostavil zastupitel Petr Kročil.
Ad. 3 Zastupitelům byl předložen písemně výkaz k plnění rozpočtu za 3.Q.2018. Příjmy jsou,
po schválených opatřeních, na 75,36% skutečného čerpání rozpočtu a výdaje na 85,49%.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 4 Pan starosta vyzval předsedy výboru, aby sdělili složení svých výborů. Sestavení je
tedy následující:
Finanční výbor, předseda Petr Kročil, členové – Eva Pilátiková a Ivana Bauerová,
Kontrolní výbor, předsedkyně Bc. Petra Neshodová, členové – Jana Dohnalová a Markéta
Janíková,
Výbor životního prostředí, předseda Milan Mackura, členové – Květoslava Mackurová
a František Vlček,
Výbor pro národnostní menšiny, předseda Vladimír Studený, členové – Petr Mayer
a Pavlína Smetanová.
Předseda sportovního výboru, David Janík, předloží složení svého výboru na příští schůzi.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje složení výborů tak, jak jej předložili jejich
předsedové.
Schváleno všemi přítomnými.
Pozn. Na schůzi ZO se dostavil místostarosta Ing. Jiří Dvořák.
Ad. 5 Starosta obce shrnul Závěrečný účet SOR za rok 2017, který byl zveřejněn na úřední
desce v době od 7.6.2018 do 24.6.2018 a členské obce ho po zveřejnění berou na
vědomí, stejně jako Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu kontrolní
komise.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí
Rýmařovska za rok 2017 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a bere na vědomí celoroční
hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska a to BEZ VÝHRADY dle Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska ze dne 2.3.2018, při kterém
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Bere na vědomí zprávu kontrolní komise
Sdružení obcí Rýmařovsko ze dne 26.3.2018.
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Ad. 6 Členským obcím bylo doporučeno pověřit starostu, popř. místostarostu k zastupování
v jednání SOR a v ostatních o.p.s. Tím bude pověřen starosta obce.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zastupování v orgánech Sdružení
obcí Rýmařovska, v orgánech RÝMAŘOVSKA, o.p.s. a její organizační složky
MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s

Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Vánoční příspěvek seniorům bude, jako každoročně, poskytnut formou dárkových
poukázek v hodnotě 500,-Kč na nákup v řetězci Penny Market.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje vánoční příspěvek seniorům.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Smlouva na správu webových stránek se pro rok 2019 nemění.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na správu webových stránek pro
rok 2019.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Smlouva na odhrn sněhu bude oproti roku 2018 v cenovém ujednání navýšena o 10%.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva na odhrn sněhu na rok 2019.
Pro: 6 členů ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. Smlouva byla schválena.
Ad.10 Starosta předložil zastupitelstvu obce smlouvu na rok 2019 s firmou DIGIS, s.r.o
a nově zvoleným zastupitelům vysvětlil předmět této smlouvy. Jde o aktualizaci map,
vložení ortofotomapy, systémovou podporu ObčanServer apod.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s DIGIS spol. s r.o.
Ostrava pro rok 2019.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 Smlouva o zřízení věcného břemene k vodovodní přípojce se týká majitelů stavby pro
rodinnou rekreaci č. ev. 10, stojící na parc. č. St. 17/2. Vzhledem k tomu, že se
vodovodní přípojka povede i přes pozemek obce p.č. 422, je vyžadován souhlas obce.
Zastupitelé ke smlouvě o zřízení věcného břemene neměli žádných připomínek.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o zřízení věcného břemene
k vodovodní přípojce, která vede přes pozemek p.č. 422 pro stavbu
č.ev.10 na pozemku p.č. St. 17/2.
Ad. 12 V měsíci prosinci bude v rámci akce „Revitalizace území po důlní činnosti“
provedena obhlídka staveniště, samotná stavba je naplánována na červen roku 2019.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 13 Škola života je denní stacionář, který navštěvuje 21 klientů s různými vadami.
Základním posláním stacionáře je zvyšování kvality života uživatelů a podpora jejich
reálné možnosti integrace do společnosti. Obec má již příspěvek na sociální prevenci
pro tento rok vyčerpán.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 14
Nabídka na svoz komunálního odpadu od Městských služeb s.r.o. činí
7 666,-Kč/měsíc, oproti tomuto roku jde o navýšení o cca 300,-Kč/měsíc. Zastupitelé
debatovali o možnostech svozu odpadu i počtu vyvážených popelnic.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na svoz komunálního odpadu pro
rok 2019 s Městskými službami Rýmařov, s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 15 Různé:
 Mikulášská besídka se uskuteční v sobotu 8.12.2018 v 16:30. Mezi vánočními svátky
bude akce s dárkem pro děti (termín upřesníme) a dále se předpokládá turnaj
v šipkách, ping-pongu a scrabble.
Usnesení č.15 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Mimo program jednání se vedla rozsáhlá diskuze, týkající se především majetku obce.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 28.11.2018 v 19:45 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 19.12.2018 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 4.12.2018
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Vladimír Studený ……………………….….

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

Ladislav Podhorský
starosta
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