Obec Malá Štáhle
Č.j. 172/02/2020

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 3/2020
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 17.6.2020 v 18.00 hod. ve společenském sále v Obecním domě
v Malé Štáhli
Přítomni zastupitelé: Ladislav Podhorský, Vladimír Studený, Bc. Petra Neshodová, Jana
Bauerová, Petr Kročil, Milan Mackura
Nepřítomni zastupitelé: David Janík
Ostatní přítomni: Bc. Jana Horňáčková, 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 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.2/2020
2. Rozpočtové opatření č.2/2020
3. Kontrola finančního výboru
4. Cenová nabídka na změnu č. 2 územního plánu Malé Štáhle
5. Schválení smlouvy „Program na poskytování bezúročných půjček na výměnu kotlů –
paní Bauerová Ivana
6. Oprava domu č.p. 35
7. Žádost SVJ Malá Štáhle 36 o odkoupení části pozemku
8. Nákup elektrocentrály
9. Strategie obce v oblasti odpadové hospodářství
10. Nabídka firmy Senzoor – Bezpečí seniorů
11. Žádost stacionáře Škola života o finanční podporu
12. Pouť – 21.6.2020
13. Pomoc obcím postižených povodní v červnu 2020
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 2/2020 ze dne 12.5.2020 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
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Ad. 2 Rozpočtové opatření č. 2 obsahuje především výdajové položky - podíl na projektovou
dokumentaci cyklostezky SOR, oprava bytu č.p. 35/1, technický dozor na akci
revitalizace území po důlní činnosti, změna ÚP, finanční dar obcím postižených
povodní a proúčtování akce „Podpora výměny kotlů v obci Malá Štáhle“.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 tak, jak bylo
předloženo.
Pro: 5 členů ZO, Proti: 0, Zdržel se: 1 člen ZO
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno.
Ad. 3 Předseda finančního výboru Petr Kročil seznámil zastupitele s provedenou kontrolou
účetních a pokladních dokladů za 1.Q.2020. Finanční výbor nemá ke kontrolovanému
období žádných připomínek.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 4 Změna územního plánu musí být provedena mj. v souladu se Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje, s novelou stavebního zákona a s novelou vyhlášky
o územně plánovacích podkladech. Firma Urbanistické středisko, s.r.o., Ostrava –
Poruba předkládá cenovou nabídku této změny ve výši 133.100,-Kč. Zastupitelé se
shodli na tom, že budou osloveny i jiné firmy zabývající se touto činností, s žádostí
o předložení jejich cenové nabídky. Ty poté budou na zastupitelstvu vyhodnoceny.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 5 V návaznosti na schválenou výzvu na podporu výměny kotlů v obci, která byla
schválena na minulé schůzi ZO, je nyní zastupitelstvu obce předložena smlouva na
poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 200.000,-Kč paní Ivaně
Bauerové. Přílohou smlouvy je splátkový kalendář.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných
finančních výpomocí paní Ivaně Bauerové ve výši 200.000,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Oprava domu č.p. 35 obsahuje vyvložkování komínů, opravu střechy a zateplení
fasády. Starosta navrhuje sestavit výběrovou komisi, která se bude podílet na předložení
výzvy k této opravě, oslovení firem a konečnému výběru zhotovitele. Po výběrovém
řízení podepíše starosta smlouvu o dílo s vybranou firmou. Položkový rozpočet na
opravu je již k dispozici. Jako předseda byl určen Vladimír Studený a členové komise
Petr Kročil a Milan Mackura.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi na akci oprava bytového
domu č.p. 35 ve složení Vladimír Studený, Petr Kročil a Milan Mackura.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 7 Od Společenství vlastníků jednotek Malá Štáhle 36 byla doručena žádost o odkoupení
části pozemku p.č. 344/4 o výměře 128 m², která bude využita jako manipulační plocha
kolem domu. Záměr prodeje pozemku bude zveřejněn na úřední desce
a geometrický plán zařídí SVJ.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 8 Místostarosta obce navrhuje zakoupit elektrocentrálu pro obec ve výši 10.000,-Kč –
15.000,-Kč.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení elektrocentrály pro obec.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Starosta obce informoval zastupitele ohledně odpadového hospodářství a o novele
zákona o odpadech, kdy bude kladen větší nárok na občany a jejich odpovědnost za
třídění odpadů. O této problematice budou starostové diskutovat na nejbližší schůzi
SOR.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.10 Nabídka firmy Senzoor – Bezpečí seniorů se týká pomoci seniorům, kteří žijí sami
a v případě nutnosti by si potřebovali zavolat pomoc.
Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
Ad. 11 Stacionář Handicap centrum škola života Frýdek-Místek žádá o finanční podporu této
organizace. Zastupitelé tuto organizaci nepodpoří.
Usnesení č.11: Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu stacionáři Škola života.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 12 Pouť v místní kapli se uskuteční 21.6.2020 v 11.30 hod., občané byli informováni
letáčky.
Usnesení č.12: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 13 Finanční podpora po červnových bleskových záplavách bude poskytnuta obcím
Šumvald a Oskava a panu Petru Večeřovi z Břevence, kterému záplavová vlna zničila
dům, který nebyl proti živelným pohromám pojištěný, a zároveň v důsledku této vlny
zemřela jeho manželka.
Usnesení č.13:

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,-Kč obcím
Oskava, Šumvald a panu Petru Večeřovi.
Schváleno všemi přítomnými.
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Mimo program jednání:
 V sobotu 27.6. bude pro děti připravena akce „Výlet za pokladem do Karlovy
Studánky“. Letáčky jsou rozneseny.
 Zastupitelé diskutovali o volném pohybu psů a úklidu jejich exkrementů, dále pak
o ukončení akce „Revitalizace po důlní činnosti“.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 17.6.2020 v 19.30 hod.
Zápis zhotoven dne: 25.6.2020
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Vladimír Studený
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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