Obec Malá Štáhle
Č.j. 454/02/2019

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 6/2019
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 21.10.2019 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, Bc. Petra Neshodová, David Janík, Petr
Kročil, Vladimír Studený, Milan Mackura
Ostatní přítomni: Jana Dohnalová, Vladimír Neshoda
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. 5/2019
2. Rozpočtové opatření č. 3/2019
3. Kontrola plnění rozpočtu za 3.Q.2019
4. Prodej pozemků – Pavel Kročil ml.
5. Směna pozemků – Pavel Kročil st.
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Smlouva o zastupování obce
8. Volba přísedícího
9. Dodatek smlouvy o zajištění PO v obci
10. Určení zvoleného zastupitele pro územní plánování
11. Úprava webových stránek obce pro handicapované občany
12. Smlouva na odhrn sněhu
13. Likvidační komise
14. Různé:
 Prosincové akce
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 5/2019 ze dne 2.9.2019 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 V rozpočtovém opatření č.3/2019 se promítne mj. obnova hřbitovní zdi, změny jsou
dále obsaženy v paragrafu 3399, snížen bude výdaj na opravu hřiště a úpravy dle
skutečného čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019 tak, jak bylo
předloženo.
Pro: 6 členů ZO, 1 člen se zdržel hlasování. Rozpočtové opatření č.3/2019 bylo schváleno.
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Ad. 3 Zastupitelům byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 09/2019. Skutečné
příjmy jsou v plnění 72,58%, výdaje ve výši 55,85%, což je způsobeno nevyčerpanými
výdaji, se kterými se v návrhu rozpočtu počítalo.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 4 Záměr prodeje pozemku panu Pavlu Kročilovi ml. byl zveřejněn na úřední desce v době
od 2.7.2019 do 22.7.2019 a nebylo k němu připomínek. Jedná se pozemky p.č. 2/10
a 2/13, který vznikl oddělením z pozemku parcely č. 2/1 o celkové výměře 745 m².
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku panu Pavlu Kročilovi ml.
o celkové výměře 745 m² za cenu 30,-Kč/m².
Pro: 6 členů ZO, 1 člen se zdržel hlasování. Prodej pozemků byl schválen.
Ad. 5 Ve směnné smlouvě s panem Pavlem Kročilem st. se bude směňovat část pozemku p.č.
2/1 za část pozemku p.č. 401/2 a nedělené pozemky p.č. 432/3 a 386/16. Záměr směny
byl zveřejněn na úřední desce v době od 2.7.2019 do 22.7.2019 a nebylo k němu
připomínek. Ve věci prodeje i směny pozemků vedli zastupitelé diskuzi.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu s panem Pavlem
Kročilem st.
Pro: 6 členů ZO, proti: 1 člen ZO. Směna pozemků byla schválena.
Ad. 6 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení za 2. a 3.Q.2019, což bylo bez
připomínek. Podněty vyplývající z kontroly výboru a z řad občanů: oprava osvětlení
zastávky směr na Rýmařov, oprava skluzavky, úklid znečištěného hřiště po dobytku.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Ve věci vymáhání pohledávky s firmou BRIKASTAV s.r.o. bude uzavřena smlouva
o zastupování obce s advokátkou Mgr. Veronikou Soukupovou.
Usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zastupování obce s Mgr.
Veronikou Soukupovou.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 8 Z Okresního soudu v Bruntále bylo zasláno vyjádření předsedkyně, že nemá výhrady
ani připomínky k osobě navržené kandidátky zastupitelstvem obce Bc. Petry Neshodové
do funkce přísedící. Nyní zastupitelstvo obce Bc. Petru Neshodovou do funkce přísedící
volí.
Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení po splnění všech zákonných
předpokladů do funkce přísedící u Okresního soudu v Bruntále Bc. Petru
Neshodovou, nar. 26.9.1978, trvale bytem Malá Štáhle 51, na čtyřleté
volební období.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 9 Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o zajištění povinnosti k požární ochraně ze dne 15.4.2015
se navyšuje roční příspěvek na výši 15.012Kč a nabývá účinnosti dnem podpisu
poslední ze smluvních stran. Důvodem navýšení příspěvku jsou zvýšené náklady na
provoz a akceschopnost JSDH.
Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění
povinnosti k požární ochraně ze dne 15.4.2015 s městem Rýmařov.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad.10 Požadavek zvolit ze zastupitelstva obce jednoho zastupitele, který bude plnit úkoly
„určeného zastupitele“, je dán stavebním zákonem. Funkce určeného zastupitele trvá od
jeho schválení zastupitelstvem obce po dobu pořizování územního plánu nebo po dobu
pořizování změny územního plánu, případně regulačního plánu.
Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce schvaluje pana starostu Ladislava Podhorského, jako
určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace, ve
volebním období 2018-2022.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 V souvislosti s novým zákonem o přístupnosti musí územní samosprávné celky
zajistit, aby osoba se zdravotním postižením byla schopna internetové stránky a mobilní
aplikace i přes svůj zdravotní handicap za pomocí prostředků, které má k dispozici, a
způsobem, který ji vyhovuje, efektivně používat, a dosáhnout tak svého cíle.
Ministerstvo vnitra bude plnění těchto povinností od 1.ledna 2020 kontrolovat.
Usnesení č.11: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 12 Smlouva o odhrnu sněhu bude uzavřena s panem Petrem Kročilem na roky 2019/2020
za stejnou cenovou nabídku jako vloni.
Usnesení č.12: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na odhrn sněhu s panem Petrem
Kročilem na roky 2019/2020.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 13 Likvidační komise ve složení Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Studený a David Janík
předkládají zastupitelstvu obce návrh na vyřazení opotřebeného a nefunkčního majetku,
jehož soupis je přiložen k zápisu.
Usnesení č.13:

Zastupitelstvo obce schvaluje soupis návrhu na vyřazení drobného
dlouhodobého majetku z obce ke dni schválení.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 14 Různé:
 V měsíci prosinci se bude konat v místní kapli adventní koncert. Hrát a zpívat bude
chrámový sbor Bernardini z Břidličné. Den a čas bude upřesněn.
Usnesení č.14: Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
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Mimo program jednání se řešil úklid hřbitova, úklid odpadků kolem kontejnerů a údržba
veřejného prostranství.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 21.10.2019 ve 20.30 hod.
Zápis zhotoven dne: 29.10.2019
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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