Obec Malá Štáhle
Č.j. 744/02/2018

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 10/2018
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 19.12.2018 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, Petr Kročil, Bc. Petra Neshodová, David
Janík, Vladimír Studený a Milan Mackura.
Hosté: Josef a Anna Heblákovi, Jana Bauerová, Mária Pospíšilová, Lucie Růžková, Dana
Pišťáčková, František Vlček, Vladimír Neshoda, 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 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
2. Rozpočtové opatření č.5
3. Návrh rozpočtu na rok 2019
4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022
5. SOR – Rozpočet 2019 a Střednědobý výhled 2020-2022
6. Informace ze schůze SOR
7. Jednací řád
8. Zpráva kontrolního výboru
9. Zpráva finančního výboru
10. Složení kulturního a sportovního výboru
11. Dotace na revitalizaci území po důlní činnosti
12. Spojené lesy – dodatek smlouvy č. 19
13. Centrum pro zdravotně postižené – DP Bruntál
14. Inventarizace majetku
15. Různé:
 Akce na měsíc leden - únor

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.9/2018 ze dne 28.11.2018 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
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Ad. 2 Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2018. Jedná se převážně o §
kulturních aktivit a činnosti místní správy, kde jde pouze o přeúčtování mezi položkami.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018 tak, jak bylo
předloženo.
Pro: 6 členů ZO, proti: 0 členů ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování.
Rozpočtové opatření č.5/2018 bylo schváleno.
Ad. 3 Oproti návrhu rozpočtu na rok 2019, který byl zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu a způsobem umožňující dálkový přístup v době od 1.12.2018 do 20.12.2018 se
snižuje příjem v § 1031 – Pěstební činnost o 199 tis. Kč a tato částka se přesouvá na pol.
financování 8115. Účetní obce upozornila na některé položky v rozpočtu, které se týkají
majetku obce a sdělila, že rozpočet je sestaven podle příjmů a výdajů z roku 2018, které
se předpokládají podobné. Poté měli zastupitelé možnost, ptát se na jednotlivé položky
rozpočtu, dle rozpisu paragrafů, který jim byl předložen 5 dní před termínem schůze.
Pan Vladimír Studený navrhuje zakoupit na obecní traktorek příslušenství na posyp
místních komunikací v zimním období za cca 7tis.Kč. Zastupitelé s tímto souhlasí.
Vedla se rozsáhlá diskuze, do které se zapojili i přítomní hosté a ta mnohdy odbočovala
od bodu schválení rozpočtu.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2019 tak, jak byl
zveřejněn na úřední desce v závazných ukazatelích – paragrafech, po
úpravě par. 1031 a položky financování 8115.
Pro: 4 členové ZO, proti: 3 členové ZO. Rozpočet na rok 2019 byl schválen.
Ad. 4 Návrh střednědobého výhledu je sestaven podle rozpočtů roku 2018 a 2019. Větší
výdaje jsou počítány v bytovém hospodářství a veřejném osvětlení. Návrh
střednědobého výhledu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i způsobem
umožňující dálkový přístup v době od 1.12.2018 do 20.12.2018.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020
-2022 tak, jak byl zveřejněn.
Pro: 6 členů ZO, proti: 0 členů ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2022 byl schválen.
Ad. 5 Návrh rozpočtu SOR byl zveřejněn v době od 14.11.2018 do 18.12.2018 a návrh
střednědobého výhledu na léta 2020-2022 v době od 28.11.2018 do 18.12.2018. Ve
stejné době byly dokumenty zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup a nebylo
k nim žádných připomínek. Zástupci obcí tyto dokumenty schválili na zasedání SOR
dne 18.12.2018.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválený Rozpočet Sdružení obcí
Rýmařovska na rok 2019 a schválený Střednědobý výhled Sdružení obcí
Rýmařovska 2020-2022.
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Ad. 6 Starosta informoval zastupitele o schůzi SOR, kde se mj. schválil rozpočet
a střednědobý výhled a také se projednávala dotace na akci cyklostezka Malá Morávka
– Valšov.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Zastupitelům byl předložen ke schválení Jednací řád. Diskutovalo se o něm, zda je
nutno ho celý nahradit. Vzhledem k tomu, že původní jednací řád je z roku 2006, pan
starosta doporučuje tento jednací řád schválit. Pan Vladimír Studený požaduje vypustit
slovo „nedůležitých“ z článku XIII odst. 4.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce tak, jak byl
předložen s požadavkem zastupitele Vladimíra Studeného.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Předsedkyně kontrolního výboru Bc. Petra Neshodová seznámila zastupitele
s provedením kontroly plnění usnesení za 3.Q.2018 a jako výbor k plnění usnesení
nemají připomínek.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru za 3.Q.2018.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Petr Kročil – předseda finančního výboru informoval zastupitele o kontrole pokladních
a účetních dokladů za 2.Q.2018 a seznámil zastupitele se stavem všech účtů. Kontrola
byla bez připomínek.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z finančního výboru za
kontrolované období 2.Q.2018.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Předseda kulturního a sportovního výboru David Janík navrhuje pro svůj výbor jako
členky Janu Bauerovou a Petru Horňáčkovou.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce schvaluje složení kulturního a sportovního výboru.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 Pan starosta informoval zastupitele, že dne 4.12. proběhl den obhlídky stavby
„revitalizace území po důlní činnosti“. Zúčastnilo se jí 6 firem, mezi nimi i zástupci
Ředitelství silnic a dálnic. Vzhledem k chybám v položkovém rozpočtu, se posunul
termín otevírání obálek na leden 2019.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 12 Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou o hospodaření společnosti Spojené lesy
s.r.o. a s Dodatkem č. 19 k nájemní smlouvě, kde se nájemné za pronájem obecních lesů
na rok 2019 sjednává ve výši 1000,-Kč.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.19 k nájemní smlouvě se
Spojenými lesy s.r.o. Rýmařov.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 13 Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s, detašované pracoviště Bruntál žádá
o finanční dar na jejich provoz. Z rozpočtu obce poskytneme částku 3 tis. Kč.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3tis.Kč
Centru pro zdravotně postižené, pracoviště Bruntál.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 14 Starosta obce navrhl složení inventarizační komise ve složení Ing. Jiří Dvořák, Bc.
Petra Neshodová a Vladimír Studený. V souvislosti s inventarizací majetku upozornila
účetní obce na účet 036, na kterém máme hodnotu přeceněného pozemku určeného
k prodeji a který se rovněž, jako všechny majetkové účty, musí inventarizovat.
K dnešnímu datu víme, že k prodeji nedojde a proto, po doporučení z KÚ MSK
a následném schválení zastupitelstvem obce je možno hodnotu odúčtovat. Protože obec
nyní žádný pozemek neprodává, bude účet k 31.12.2018 nulový.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení Ing. Jiří
Dvořák, Bc. Petra Neshodová a Vladimír Studený.
Zastupitelstvo obce schvaluje odúčtování účtů 036, kde je vedena hodnota
pozemků určených k prodeji a od tohoto prodeje již zájemci upustili.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 15 Různé:
V sobotu 2.2.2019 se uskuteční Společenský večer, hrát bude kapela Alternativa z Rýmařova.
Usnesení č.15 Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 19.12.2018 v 18:45 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 18.2.2019 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 27.12.2018
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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