Obec Malá Štáhle
Č.j. 425/02/2012

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 6/2012
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 11.6.2012 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček,
Ladislav Podhorský, Jana Bauerová
Nepřítomni: Petr Kročil – omluvil se pro nemoc
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.
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 Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Ladislav Podhorský a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce :
1. Kontrola usnesení 05/12
2. Závěrečný účet obce za rok 2011
3. Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2011
4. Žádost p. Jakuba Dohnala o prodej pozemku p.č. 53/3
5. Dopis ministra Ing. M. Kalouska
6. Žádost Fondu pro opuštěné děti
7. Žádost společnosti Promotion & Sale s.r.o. o zakoupení balíčku
8. Převod pozemku p.č. 55/5 od PF ČR na obec
9. Výstavba dětského hřiště a tenisového kurtu
10. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
11. Různé:
 Dopis KÚ MSK – odpověď k připomínkám
 Vyhodnocení akcí Den dětí a kácení máje
 Příprava pouti 24.6.
 Sportovní odpoledne pro děti 30.6.
 Změna ceny dřeva samotěžba
 Turnaj v malé kopané Dolní Moravice
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.5/2012 ze dne 2.5.2012 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad.2 a 3 Dle upozornění Ing. Evy Hubinkové z KÚ MSK Ostrava, je nutno vyvěsit na úřední
desku Návrh Závěrečného účtu znovu včetně příloh, které se Závěrečným účtem
souvisí. Bylo doporučeno věc napravit, revokovat usnesení z května a projednat
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Závěrečný účet za rok 2011 na červnovém zasedání ZO. Návrh Závěrečného účtu,
včetně uvedených příloh, byl zveřejněn na úřední desce od 25.5.2012 do 11.6.2012.
Závěrečný účet za rok 2011 se navrhuje schválit bez výhrad.
Zpráva o kontrole hospodaření, kontrola byla provedena pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Ostrava, byla projednána již na březnové schůzi, vyvěšena na úřední
desce od 5.3.2012 do 2.5.2012.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 2 a 3 zápisu a usnesení č.5/2012
ze dne 2.5.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Štáhle za rok
2011 bez výhrad.
Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere Zprávu o kontrole hospodaření KÚ MSK
Ostrava na vědomí.
Ad. 4 Pan Jakub Dohnal podal žádost o odkup pozemku, který bude určen k výstavbě objektu
k podnikání. Požadovaná výměra je 1000m² na pozemku p.č. 53/3 - jedná se část
fotbalového hřiště. Zastupitelé se shodli, že velké fotbalové hřiště je v obci málo
využívané. Jiné využití však bude patrně vyžadovat změnu územního plánu obce. Pan
Dohnal bude muset žádost upřesnit, kterou část pozemku by chtěl případně odkoupit,
řešení příjezdu k pozemku a časovou představu o realizaci. Toto pak bude podklad pro
změnu Územního plánu. O prodeji se bude jednat na příštích schůzích ZO.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 5 Od Ing. Miroslava Kalouska – ministra financí, byl doručen dopis, který se týká
rozpočtového určení daní.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 6 Žádosti, Fondu pro opuštěné a handicapované děti z Mořkova o jednorázovou finanční
podporu, nevyhovíme. Shodli se na tom všichni zúčastnění zastupitelé.
Usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce neakceptuje žádost o finanční podporu Fondu
opuštěných a handicapovaných dětí z Mořkova.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 7 Společnost Promotion & Sale s.r.o. společně s klubem Stonožka z Ostravy spolupracují
na projektu, který podporuje postižené děti. Nabízí nám zakoupení aroma visaček do
automobilů, získané peníze pak budou věnovány na již zmíněný projekt.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce neakceptuje žádost společnosti Promotion & Sale
s.r.o. na zakoupení aroma visaček do automobilů.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 8 Pan starosta zahájil jednání s PF ČR ohledně bezúplatného převodu pozemku p.č. 55/5,
k.ú. Malá Štáhle. Jedná se pozemek pod částí mostku, příjezdové cesty od silnice I/11
do obce u garáží – 38 m². Zastupitelé tento převod schvalují.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku 55/5
s PF ČR.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Pan starosta dal podnět k žádosti rozčlenění akce Urbanizaci návsi na více etap, které
by zahrnovaly výstavbu dětského hřiště a případně tenisového kurtu. Zastupitelé tento
návrh vítají a vedla se diskuze, kde situovat obě akce. Tento bod bude námětem dalších
schůzí ZO.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.10 Obci byla Zastupitelstvem kraje schválena investiční dotace v rámci programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“ ve výši 70%
celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu „Urbanizace návsi I.
etapa“. Celkové uznatelné náklady na projekt činí 855.000 Kč, přiznaná dotace ve výši
598.500 Kč. V projektu je zahrnut: přístřešek na návsi, rekonstrukce 2 ks čekáren u
zastávek BUS, rekonstrukce osvětlení – 30 ks a zřízení místního rozhlasu.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investiční dotace v rámci programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“ na
realizaci projektu „Urbanizace návsi I. etapa“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu MSK v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2012“ na realizaci projektu
„Urbanizace návsi I. etapa“.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 Různé:
 Zastupitelé na svém květnovém zasedání schválili zaslání dopisu odboru dopravy KÚ
MSK Ostrava s výhradami, týkající se jednotného financování VOD a nevyužívaných
či účelových autobusových spojů. Dne 4.6. bylo doručeno z KÚ MSK sdělení k těmto
připomínkám. Jeden nevytížený spoj Rýmařov – Břidličná – Bruntál byl zrušen od
10.6.2012. O druhém se bude nadále jednat. A co se týče výpočtu spojů pro naši obec,
toto bude projednáno 28.6.2012.
 Akce Den dětí i kácení máje se vydařily. Pan starosta navrhuje paní Janě Bauerové,
aby dle svého zvážení navrhla ZO odměnu pro ty spolupracovníky(ce), kteří na akcích
pravidelně pomáhají.
 Pouť v místní kapli se uskuteční dne 24.6.2012 v 11:30 hod. Paní Neshodová připraví
vše potřebné pro její zdárný průběh (výzdoba, občerstvení), pracovníci VPP provedou
úpravu okolí kaple a její úklid. Informace pro občany, s výzvou k účasti, bude
zveřejněna plakátem a ve Zpravodaji.
 Plánované sportovní odpoledne pro děti dne 30.6. se mění, vzhledem k podobné akci
v obci Velká Štáhle. Dne 1.7., pokud bude příznivé počasí, se uskuteční pro děti stezka
odvahy, před níž si děti snědí kotlíkový guláš, který si společně připraví. Občerstvení
pro děti bude financováno z rozpočtu obce.
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 Navrhuje se změnit Zásady pro využívání palivového dřeva z obecního lesa pro
občany v ceně, a to jehličnany a plevelní dřeviny na 200 Kč/plm a listnaté stromy
na 400 Kč/plm. Nebylo jiného návrhu.
 Dne 30.6.2012 se uskuteční turnaj v malé kopané v Dolní Moravici. Obec Malá Štáhle
tradičně vysílá družstvo a i v letoším ročníku je zájem o účast. Startovné na jedno
družstvo je 1200 Kč.
Usnesení č.11
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení pro děti na 1.7.2012.
 Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny palivového dřeva z obecního lesa,
jehličnany na 200 Kč/plm a listnaté stromy na 400 Kč/plm.
 Zastupitelstvo obce schvaluje proplatit startovné 1 200 Kč pro družstvo z Malé
Štáhle, na turnaj v malé kopané v Dolní Moravici.
Schváleno všemi přítomnými.
 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 11.6.2012 v 19.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 9.7.2012 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 13.6.2012
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček

………………….………..

Ladislav Podhorský ……………………….….

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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