Obec Malá Štáhle
Č.j. 103/02/2018

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 2/2018
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 12.2.2018 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Petr Kročil, Bc. Petra
Neshodová, David Janík
Nepřítomni: Jana Bauerová
Hosté: Vladimír Neshoda, Radek Neshoda
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.
Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 6
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 Petr Kročil.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení č.1/2018
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Žádost o pronájem pozemku 386/13
4. Informace ČAOH – zákon o odpadech
5. Žádost spolku Lungta – „Vlajka pro Tibet“
6. Informace ke srazu rodáků 2018
7. Provozní řád posilovny
8. Prodej dřeva z lesa
9. Různé:
 Akce únor – březen
 Vyhodnocení společenského večera

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.1/2018 ze dne 15.1.2018 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení a stížnosti občanů za 4.Q.2017, dne
6.2.2018. K plnění usnesení nebylo zásadních výhrad a stížnosti od občanů nebyly
v tomto období zaznamenány.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne 6.2.2018.
Pro: 5 členů ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. Zpráva byla schválena.
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Ad. 3 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 386/13 o výměře cca 200 m² paní Heleně
Hlobilové byl zveřejněn na úřední desce v době od 10.1.2018 do 27.1.2018 a nebylo
k němu připomínek. Všechny pozemky pronajaté na parcele 386/13 budou přeměřeny
a následně sepsány nové smlouvy s upraveným nájmem.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 386/13 paní
Heleně Hlobilové a pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Pan starosta podal informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí,
která byla doručena od České asociace odpadového hospodářství.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tuto informace na vědomí.
Ad. 5 Spolek Lungta žádá o projednání žádosti o vyvěšení tibetské vlajky na budově obecního
úřadu a připojení se tak k akci Vlajka pro Tibet 2018. Zastupitelé se shodli, že se k této
akci nepřipojí.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje, že se obec Malá Štáhle nepřipojí k akci
Vlajka pro Tibet 2018.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Pan starosta informoval zastupitele o organizaci akce srazu rodáků 2018.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
Ad. 7 Zastupitelům byl přednesen provozní řád posilovny. Každý zájemce bude podroben
zaškolení cvičení na strojích, podepíše souhlas, že se v posilovně zdržuje na vlastní
nebezpečí a zájemci mladší 18-ti let mají umožněn přístup jen za doprovodu dospělé
osoby. Měsíční poplatek ve výši 50,-Kč je stanoven na pokrytí režijních nákladů
(elektřina, úklid apod.).
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád posilovny.
Pro: 5 členů ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. Provozní řád posilovny byl schválen.
Ad. 8 Pan František Vlček – předseda výboru životního prostředí se vzdává kontroly
nad odběrem dřeva z obecního lesa. Tuto odpovědnost převezmou jako nájemci našich
lesů Spojené lesy Rýmařov.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej dřeva z obecních lesů v působnosti
a za kontroly Spojených lesů Rýmařov, zastoupených panem Petrem
Sekaninou.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 9 Různé:
 Dětský maškarní bál se uskuteční v měsíci únoru-březnu, termín bude upřesněn. Akce
k MDŽ proběhne v sobotu 10.3.2018, plakát zveřejníme. Pro ženy bude přichystáno
občerstvení a kytička.
 Společenského večera se zúčastnilo 31 osob. Přítomní se dobře pobavili pod taktovkou
rýmařovské kapely Alternativa.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje občerstvení + kytičku pro ženy k MDŽ.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 12.2.2017 v 19.15 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 12.3.2018 v 18,30 hod. na obecním
úřadě.
Zápis zhotoven dne: 19.2.2018
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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