Obec Malá Štáhle
Č.j. 200/02/2012

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 03/2012
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 14.3.2012 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr
Kročil, Ladislav Podhorský, Jana Bauerová
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.
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 Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Petr Kročil a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce :
1. Kontrola usnesení 02/12
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
3. Dopis sdružení dárců krve
4. Zpráva o jednání se SmVaK, a.s. Ostrava
5. Věcné břemeno na vodovodní přípojku p. Habarta
6. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 440/10
7. Činnost finančního arbitra
8. Nabídka pojištění právní ochrany pojišťovny DAS
9. Informace o jednání Sdružení obcí Rýmařovska
10. Žádost Společenství Staré Sovinecko, o.s.
11. Návrh zadání změny č.1 Územního plánu Malá Štáhle
12. Schválení rozvojového strategického dokumentu obce Malá Štáhle
13. Různé:
• Vyhodnocení MDŽ
• Country bál
• Stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti
• Činnost studia STA
• Stanovisko MZ ČR k elektronickým cigaretám
• Splacení úvěru na kanalizaci u ČS, a.s.
• Dopis ČOV – prostředky z loterií
• Žádost na odkup dřeva z cesty ke kapli
• Kácení dřevin u domu č.p.31
• Úprava nohejbalového hřiště
• Veřejná služby, VPP

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
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Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 2/2012 ze dne 6.2.2012 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Dne 8.2.2012 proběhla na úřadě kontrola hospodaření obce za rok 2011 pracovníky
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, odboru kontroly a interního
auditu. Zpráva o kontrole byla předána obci a je zveřejněna na úřední desce. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starosta navrhuje paní
účetní, Janě Horňáčkové, odměnu ve výši 1000,-Kč, s níž zastupitelé souhlasí.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Malá Štáhle za rok 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu paní účetní, Janě Horňáčkové, ve
výši 1000,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 Sdružení dárců krve v ČR se sídlem v Hlavicích zaslalo obci přihlášku k členství, se
kterou souvisí členský příspěvek. Zastupitelé obce členství a členský příspěvek
neakceptují.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce neschvaluje členství obce ve Sdružení dárců krve
v Hlavicích.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Starosta informoval ZO o jednání s gen. ředitelem SmVaK, a.s., které se uskutečnilo
28.2. v Ostravě, a jehož předmětem bylo vydání stanovisek k veřejnému vodovodu ke
stavbám a stavebním záměrům přímo na obecním úřadě. Požadavek starosty je veden
snahou zkrátit lhůtu na jejich vyřízení, bez nutnosti osobně řešit některé záležitosti
přímo se SmVaK v Ostravě, či v Opavě. Dne 13.3.2012 proběhlo na úřadě jednání
k této věci s vedoucím technického odboru SmVaK Ostrava a.s., Ing. Lumírem
Pavelkem. Pan starosta připustil možnost, že pokud se v této věci nenajde přijatelné
řešení pro občany a stavebníky obce Malá Štáhle, bude Obec uvažovat o ukončení
smluvního vztahu na provozování vodovodu. Závěrem jednání bylo dohodnuto, že
systém vyřizování žádostí bude upraven způsobem, který občanům ulehčí vyřizování
stanovisek se SmVaK a bude zkoušen po dobu 6-ti měsíců. Po této době bude
vyhodnocen a stanoven další postup. Vlastní postup bude sdělen občanům
prostřednictvím ZPRAVODAJSTVÍ. Poté se vedla diskuze o možnosti prodeje
vodovodu SmVaK. Pan starosta připraví žádost o odprodeji vodovodu. Po obdržení
odpovědi od SmVaK se tato záležitost bude projednávat na zasedání ZO.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním žádosti o odprodeji
vodovodu na SmVaK Ostrava a.s.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
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Ad. 5 Pan Vítězslav Habarta získal souhlas s napojením odpadních vod na veřejnou kanalizaci
od Městských služeb Rýmařov. Navrhuje se uzavřít smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojky, umístěné na pozemku p.č. 107/2.
Věcné břemeno se zřídí za poplatek 2 500,-Kč.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene pro přípojky na pozemek p.č. 107/2 s panem
Vítězslavem Habartou, Rýmařov.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6

Obci byla doručena smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1003981226
s Pozemkovým fondem ČR a týká se pozemku p.č. 440/10. Zastupitelstvo obce tento
převod schválilo již na svém zasedání dne 7.1.2011, usnesením č.8. Jedná se o
pozemek pro přípojku k silnici I/11.

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
č. 1003981226 (pozemek p.č. 440/10) s PF ČR.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s PF ČR.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7

Obci byla doručena informace o existenci finančního arbitra, jehož posláním je
zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a
finančními institucemi. Informace o jeho podrobnější činnosti jsou zveřejněny na
informacích pro občany.

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 8 Společnost D.A.S. - pojišťovna právní ochrany, a.s. nabízí pojistnou smlouvu o
pojištění právní ochrany územní samosprávy. Zastupitelstvo se však dohodlo, že tuto
pojistnou smlouvu nebude prozatim akceptovat.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce neakceptuje pojistnou smlouvu s D.A.S. pojišťovnou
právní ochrany, a.s. se sídlem v Praze.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Dne 13.3.2012 proběhla členská schůze SOR, kde se mimo jiné projednávalo:
• Stanovisko města Rýmařov k připravované socioekologické studii MSK Ostrava,
ve které jsou vytipovány a seřazeny obce podle sociálního stavu s tím, že nejchudší
budou zvýhodněny při poskytování pomoci od Kraje. V našem regionu jsou
k potřebným zařazeny Karlova Studánka a Malá Morávka. Podle názoru SOR patří
do této skupiny všechny obce Rýmařovska.
• Cyklostezka od Avalange do Malé Morávky.
• Rozšíření sběrného dvora o další vybavení, m.j. kontejnery na trávu.
• Město Rýmařov vybudovalo telefonní ústřednu a nabízí kapacitu na napojení.
Telefony jsou v rámci budovy, i mezi úřady, zdarma. Jedinou podmínkou je
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zakoupení telefonního přístroje. Operátorem je Vodafone. Bližší informace a
možnosti budou projednány na příští schůzi ZO.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.10 Společenství Staré Sovinecko a.s., Lomnice, podalo žádost o poskytnutí finančního
daru pro jejich činnost. Tento dar použije pro překlady a vydávání starých, obecních
kronik, přednášek o historii kraje, výstavy fotografií a podobné akce vzdělávacího
charakteru. Protože naše obce byla v minulosti součástí Sovinecka, pan starosta se
domnívá, že bychom mohli dar poskytnout a navrhuje 1000,-Kč. Zastupitelé souhlasí.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 1000,-Kč společnosti Staré
Sovinecko, o.s., Lomnice.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 Stavební úřad Rýmařov podal Návrh zadání změny č. 1 ÚP obce Malá Štáhle. Změna
spočívá ve změně řešení v grafické části. Bude vypuštěna plocha navrhovaného
veřejného prostranství v části určené pro bytovou výstavbu, která byla vymezena za
účelem umístění obslužné komunikace k nové zástavbě, případně odpočinkových
prostorů nebo menších dětských hřišť.
Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu
Malá Štáhle.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 12

Pro žádost o dotaci z PRV 2007-2013 je nutno schválit Rozvojový strategický
dokument obce Malá Štáhle, aktualizovaný k 02/2012.

Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozvojový strategický dokument obce Malá
Štáhle, aktualizovaný k 02/2012.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 13 Různé:
• Akce k MDŽ byla velmi zdařená. Místní děvčata přednášely básničky, zpívaly
písničky a hrály na hudební nástroje, pro ženy bylo připraveno občerstvení. Pan
starosta poděkoval všem, kteří se na akci podíleli, především paní Bauerové.
• Country bál se bude konat v sobotu 14.4.2012 ve 20.00 v Obecním domě. Vstupenka
bude slosovatelná, vstupné 80,-Kč. K tanci bude hrát kapela Wagon.
• Správa chráněné krajinné oblasti Poodří zaslala zprávu o posouzení zdravotního stavu
tří lip, nacházejících se na pozemku p.č. 35/2, kterou jsem si vyžádali. Doporučují lípy
pokácet, vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a nahradit novou výsadbou lip.
Lípy jsou situovány na pozemku obce, další postup bude projednán na příštím ZO.
• Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o.s., Krnov, nabízí zveřejnění
reportáží, videí a fotografií všech obcí v okrese Bruntál na jejich informačním portálu.
Bližší informace jsou zveřejněny na informační desce.
• Vzhledem k tomu, že v celém objektu Obecního domu je zákaz kouření, vznesli jsem
požadavek na Ministerstvo zdravotnictví, zda zákaz platí rovněž pro elektronické
cigarety. Odpověď zní, že elektrické cigarety se posuzují stejně jako běžné cigarety,
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zatím pro ně neplatí jiný zákon, čili tam, kde je zákaz kouření, toto platí pro všechny
cigarety, tedy i elektronické.
K 29.2.2012 byl splacen úvěr poskytnutý na stavbu kanalizace v obci ve výši
503 619,-Kč, příslušný účet byl zrušen.
Byla podána informace o doručení informačního dopisu od Českého olympijského
výboru o rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her.
Pan Vladimír Neshoda podal žádost o odkup dřeva z cesty ke kapli. Zatím se stromy
kácet nebudou, ale pokud tak bude učiněno v dalších letech, může si pan Neshoda
dřevo od obce odkoupit.
U domu č.p. 31 – Janíkovi, byly bez povolení pokáceny vzrostlé stromy. Pozemek je
v majetku pana Pláničky, který bude vyzván k podání vysvětlení a upozorněn na
možné důsledky.
Vedla se diskuze ohledně úpravy hřiště, navrhuje se zakoupit drť, která se používá na
hřiště, aby se po dešti zabránilo stojaté vodě.
Starosta informoval zastupitele o přijetí pracovníků na veřejnou službu a VPP od
2.4.2012. Nově je třeba zaměstnat administrátora, který povede agendu pracovníků
veřejné služby, včetně docházky a přidělení práce. Smlouvu s administrátorem je
nutno uzavřít na rok a tímto pracovníkem bude paní Anna Hebláková. Další dva
pracovníci na VPP – požadavek je na paní Květoslavu Mackurovou a pana Jiřího
Nováčka, ti budou zaměstnáni na dobu obvyklou pro VPP. Na veřejnou službu bude
obec jako poskytovatel umožňovat práci osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi,
nebo jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tito pracovníci budou do práce vysíláni
úřadem práce.

Usnesení č.13 Zastupitelstvo obce schvaluje do budoucna odkup dřeva z cesty ke kapli
panu Vladimíru Neshodovi.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 14.3.2012 ve 20.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 2.4.2012 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 20.3.2012
Zapsala: Jana Horňáčková

Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..

Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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