Obec Malá Štáhle
Č.j. 361/02/2018

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 5/2018
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 28.5.2018 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
Hosté: Petr Sekanina, Jana Dohnalová, Vladimír Neshoda, Vladimír Studený, Petr Mayer,
Milan Mackura, Mária Pospíšilová, 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 č.4/2018
2. Zpráva OLH
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
4. Schválení účetní závěrky za rok 2017
5. Spisový řád
6. Dotace na revitalizaci území po důlní činnosti
7. Zpráva finančního výboru
8. Zpráva kontrolního výboru
9. Informace ke kontrolám z KÚ ze dne 16.5.2018
10. Informace k VPP
11. Odměna místním děvčatům
12. Různé:
 Sraz rodáků
 Akce květen – červen
 Oplocení u obecních zahrádek
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.4/2018 ze dne 18.4.2018 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Pan Petr Sekanina seznámil zastupitele se stavem hospodaření v našich lesích,
převážně pak s kůrovcovou kalamitou, která sužuje nejen naše lesy. Každý rok Spojené
Lesy Rýmařov předkládají údaje o hospodaření spolu s plánem prací na následující rok.
Poté byla vyvolána diskuze, ohledně prodeje dřeva z obecního lesa a brigády, do které
se zapojili i hosté.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 3 Návrh Závěrečného účtu obce Malá Štáhle byl zveřejněn na úřední desce, včetně
povinných příloh, v době od 4.5.2018 do 29.5.2018 a byl projednán s občany na veřejné
schůzi dne 4.5.2018. Nebylo k němu připomínek. Nedílnou součástí Závěrečného účtu
obce je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 se závěrem, že
při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017 nebyly
dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Štáhle za rok
2017, se souhlasem s celoročním hospodařením, bez výhrad.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Zastupitelé po předložení podkladů, které jsou zapotřebí ke schválení účetní závěrky
a jsou definovány ve vyhlášce č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schválení účetních
závěrek, zejména pak rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty, dále pak inventarizační
zpráva za rok 2017 a výsledek kontroly hospodaření obce, zjistili, že účetní závěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci obce.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období 2017, sestavenou ke dni 31.12.2017.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Byl zpracován nový Spisový řád obce pro vykonávání spisové služby v elektronickém
systému. Stávající spisový řád je zastaralý a neodpovídá novelizaci zákona a vyhlášek.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový řád obce Malá Štáhle pro
elektronický systém spisové služby.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Pan starosta informoval zastupitele obce o možnosti získat dotaci na revitalizaci území
po důlní činnosti.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Finanční výbor provedl dne 6.5.2018 kontrolu účetních a pokladních dokladů za
období od 10/2017-03/2018 a neshledal žádné nedostatky.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje dvě zprávy z kontroly finančního výboru ze
dne 6.5.2018 za období od 10/2017 do 03/2018.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zasedání ZO za 1.Q.2018 a měl
připomínku k posilovně, kde chybí návody ke cvičebním strojům. Podle pana
místostarosty manuály v posilovně byly, ovšem na nepřehledných místech. Nyní budou
umístěny na viditelná místa.
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Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru za kontrolu
období 1.Q.2018.
Pro: 6 členů ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování.
Zpráva kontrolního výboru byla schválena.

Ad. 9 Dne 16.5.2018 byly provedeny 2 kontroly pracovníky z KÚ MSK Ostrava, které se
týkaly správy místních poplatků zavedených na území obce podle zákona č.565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících daňových
řízení podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a
kontroly přenesené působnosti v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres
a nemovitostí u obcí se základním rozsahem přenesené působnosti dle zákona č.
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, adres a
nemovitostí, a dalších souvisejících právních předpisů. Obě kontroly byly bez
nedostatků.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.10 2.5.2018 byla podána druhá žádost na úřad práce na pracovníky VPP. Úřad práce zatím
jen poskytnul informaci o tom, že na VPP nejsou v naší ani v nejbližších obcích vhodní
zaměstnanci.
Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 11 Na MČR – Czech Dance Masters 2018 v Praze, se na krásném prvním a druhém místě
umístila děvčata z Rýmařova. Protože tento kroužek navštěvují i naše 4 místní děvčata
a aktivně se orientálnímu tanci věnují, navrhuje se jim odměna ve výši 1000,-Kč/osoba.
Odměnu předá pan starosta osobně rodičům, po jejich vystoupení v naší obci, dne 16.6.
na akci sraz rodáků.
Usnesení č.11: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu 1000,-Kč/osoba čtyřem místním
děvčatům, které se aktivně věnují orientálnímu tanci.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 12 Různé:
 16.6.2018 se bude konat sraz rodáků, kdy se jako první představí pěvecký sbor
Bernardini Břidličná v místní kapli. Pan starosta osloví sponzory a zhotoví program
akce.
 Kácení máje bude uskutečněno po domluvě, zřejmě až v sobotu 9.6.2018.
24.6.2018 se v 11.30 hod. uskuteční pouť v místní kapli, plakátky budou zveřejněny.
 Sloupky u obecních zahrádek jsou volné, proto bude osloven zhotovitel, aby v rámci
záruky na dílo, tyto opravil.
Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Mimo program jednání se diskutovalo o vzhledu obce – zábradlí od domu č.p. 44 a 45, sekání
a údržba obce a rozježděné okraje kolem MK.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 28.5.2018 v 19:45 hod.
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Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 25.6.2018 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 6.6.2018
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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