Obec Malá Štáhle
Č.j. 760/02/2012

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 10/2012
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 10.10.2012 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr
Kročil, Jana Bauerová
Nepřítomni: Ladislav Podhorský
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 Petr Kročil a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce :
1. Kontrola usnesení 09/12
2. Realizace projektu „Urbanizace návsi I. etapa“
3. Žádost o dotaci projektu „Urbanizace návsi II. etapa“ – dětské hřiště
4. Podání žádosti o dotaci v 17. výzvě PRV MZ ČR – malotraktor
5. Rozpočtové opatření č. 3/2012
6. Návrh na prodej pozemků p.č. 105/1 a 105/2
7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku sdružení – kiosek
8. Příprava OZV o ukládání komunálních odpadů
9. Dárky při jubileích občanů
10. Mravnostní delikt po skončení turnaje v nohejbale
11. Různé:
 Vypouštění balónků přání dětí k vánocům
 Informace o dotacích na období 2014-20
 Osvětlení zastávky BUS směr Rýmařov
 Bleší trh
 Volby do zastupitelstev krajů
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 9/2012 ze dne 3.9.2012 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Jednání s panem Krupou, ohledně směny pozemku, se zatím podařilo uskutečnit jen
telefonicky, přímé dosud neproběhlo.
Ad. 2 Realizace projektu „Urbanizace návsi I.etapa“ – rozhlas je již v provozu a do konce
měsíce bude hotov přístřešek na návsi. Zvažuje se hlášení z místního rozhlasu 1x týdně
v pondělí.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 3 Pan starosta předložil zastupitelstvu obce žádost o dotaci z PRV na „Urbanizaci návsi
II. etapa Dětské hřiště“. Celkové způsobilé výdaje jsou 390 tis. Kč a dotace ve výši
70%. Všechny prvky na dětském hřišti budou nahrazeny novými, vzhledem k jejich
špatnému stavu.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV na SZIF na
„Urbanizaci návsi II. etapa Dětské hřiště“.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Pan místostarosta již informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci na malotraktor
s příslušenstvím. Tu jsme ovšem nedostali. Zvažuje se tedy podání žádosti znova, se
snížením dotace na 40%. Žádost bude podána na MZ ČR – malotraktor pod 500 tis. Kč
s příslušenstvím (vlek, štěpkovač, naviják…).
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v 17. výzvě PRV
MZ ČR na malotraktor s příslušenstvím.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Vzhledem k volbám do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12.-13.10.2012
je třeba provést rozpočtovou změnu č. 3, která se dotkne jak příjmové, tak výdajové
části. Zároveň bude provedena úprava ostatních položek, dle skutečného čerpání
rozpočtu.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 tak, jak bylo
předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Ve smyslu článku III., Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, se podává návrh
na prodej pozemků p.č. 105/1 a 105/2 o výměře cca 2 200 m² manželům Pišťáčkovým
za 30Kč/m². Jistina 15% bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy, zbylá částka bude
zaplacena do 3 let od podepsání smlouvy. V opačném případě se pozemek vrací obci a
jistina propadá ve prospěch obce. Zápis do katastru nemovitostí bude proveden po
zaplacení jistiny. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce OÚ ve dnech
od 24.9.2012 do 10.10.2012 a nebylo k němu připomínek.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků 105/1 a
105/2 manželům Pišťáčkovým za 30Kč/m².
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Informační kiosek EAGLE, pořízení z dotace SFIFu byl v majetku SOR po dobu 5-ti
let. Nyní se budou kiosky bezúplatně převádět na jednotlivé obce.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod informačního kiosku
EAGLE od Sdružení obcí Rýmařovska.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Z |Ministerstva vnitra byl doručen metodický materiál, který reaguje na novelizované
znění zákona o místních poplatcích – místní poplatek „za odpad“ dle § 10b. Stávající
vyhláška musí být od nového roku upravena. Propočítají se náklady za rok 2011 a poté
bude nová vyhláška připravena ke schválení na listopadové schůzi.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 9 Dříve schválený limit (2003) na dárkové balíčky pro místní jubilanty ve výši 300,- Kč
je, vzhledem k cenovému vývoji, již nedostačující. Navrhuje se zvýšit limit ceny
dárkových balíčků na 500,-Kč.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje limit dárkových balíčků na 500,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Jak bylo dodatečně zjištěno, po skončení turnaje v nohejbale se událo nepřístojné
jednání návštěvníka večerního posezení. Pan starosta se domnívá, že tato věc se musí
řešit okamžitě, proto navrhuje zastupitelstvu, vyslovit iniciátoru zákaz účasti na
obecních akcích po dobu 2 let. Zastupitelé shodně návrh podpořili.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi projednat s aktérem rozhodnutí
zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 Různé:
 Vypouštění balónků přání dětí k vánocům je hromadná celostátní akce. Pan starosta
navrhuje využití rozhlasu k přímému přenosu celé akce. Balónky jsou bezplatně
darovány, helium do nich zajistíme od pana Diváckého z Břidličné na vlastní náklady.
 Dotace na období 2014-20 budou zaměřeny na zvýšení pracovních příležitostí občanů
a podnikatelské investice. Nebudou se již týkat zlepšení stavu obcí.
 Osvětlení BUS zastávky směrem na Rýmařov s využitím fotovoltaického zdroje je
příliš drahé - 56-65tis. Kč. Proto bude natažen kabel od ČOV a nainstalováno čidlo,
které bude reagovat na pohyb.
 Paní Jana Bulová navrhla uspořádat v obci tzv. „bleší trh“. Jedná se o prodej, koupi, či
výměnu dětského oblečení, popř. hraček a knížek. Zastupitelstvo obce s tímto souhlasí
a občané budou včas informováni plakáty.
 K volbám do zastupitelstev krajů je vše připraveno. Volby proběhnou 12.-13.10.2012.
Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 10.10.2012 ve 20.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 7.11.2012 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 16.10.2012
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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