Obec Malá Štáhle
Č.j. 245/02/2012

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 4/2012
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 2.4.2012 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
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 03/12
2. Podání žádosti o dotaci z PRV – rozšíření muzea
3. Rozpočtová změna č. 1/2012
4. Pronájem pozemku Ing. Michalu Novákovi
5. Předběžné výsledky SLDB 2011 za obec
6. Veřejná schůze 13.4.2012
7. Vyhodnocení nabídky na levnější telefonní služby
8. Různé:
• Country bál 14.4.2012
• Stavění máje
• Kácení stromů na obecním pozemku
• VPP, veřejná služba
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad.1 Usnesení ze zápisu č.3/2012 ze dne 14.3.2012 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad.2 Pan místostarosta informoval zastupitele, že byla podána žádost na dotaci z Programu
rozvoje venkova na rozšíření muzea o kotelnu, která v minulosti patřila firmě
Lenas,a.s. Zároveň však sdělil, že podmínky jsou přísnější. Kotel, který se nachází
v kotelně, není veden jako kulturní památka a majitelem objektu je pan Ondrák
z firmy Kovošrot. Ten, v případě poskytnutí dotace, by kotelnu do budoucna prodal.
Celkové výdaje jsou – cca 4,5 mil. Kč.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad.3 Zastupitelům byla předložena rozpočtová změna č. 1/2012, která se týká především
předčasného splacení úvěru, poskytnutého na stavbu kanalizace. Splacení úvěru
zastupitelé již schválili. Také byla proplacena faktura za výměnu oken v domě č.p. 35.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2012 tak, jak byla
předložena.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.4 Pan Ing. Michal Novák podal žádost o pronájem pozemků parcela č. 89, 410/1 (část),
410/4 a 117/1 (část) o celkové rozloze 850 m². Záměr pronájmu byl zveřejněn na ÚD od
1.3.2012 do 27.3.2012 a nebylo k němu připomínek. Smlouva o pronájmu bude sepsána
na dobu určitou, do konce roku 2013.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku, parcela č. 89, 410/1
(část), 410/4 a 117/1 (část), o celkové rozloze 850 m² Ing. Michalu
Novákovi do 31.12.2013.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.5 Pan starosta seznámil zastupitele s předběžnými výsledky sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011 za naši obec. Výsledky byly doručeny Oddělením informačních služeb
Krajské správy ČSÚ v Ostravě.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.6 V pátek 13.4. 2012 se uskuteční v 18.00 hod. v Obecním domě veřejná schůze. Program
jednání byl již schválen na únorové schůzi. Informace o konání schůze byla zveřejněna
v březnovém obecním zpravodaji.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.7 Na březnové schůzi byla podána informace o nabídce levnějšího volání mezi obcemi
přes telefonní ústřednu v Rýmařově, operátorem je Vodafone. Pan místostarosta získal
podrobnější informace, které nyní zastupitelům sdělil. Obec ušetří za telefonování
značnou částku, je však nutno zakoupit nový telefonní přístroj za cca 10 tis. Kč. Podle
výpočtu se tato částka vrátí v průběhu několika měsíců. O celé záležitosti se rozhodne
na příští schůzi.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 8 Různé:
• V sobotu 14.4.2012 se uskuteční Country bál v Obecním domě ve 20.00 hod. Hrát
bude kapela Wagon, vstupné 80,-Kč, každá vstupenka je slosovatelná. Plakáty jsou již
zveřejněny.
• Stavění máje proběhne v sobotu 28.4.2012, poté bude zorganizován rej čarodějnic a
čarodějové a čarodějky budou opékat špekáčky. Občerstvení pro děti bude uvolněno
z rozpočtu obce.
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• Kácení stromů na pozemcích obce, které ohrožují vedení nízkého napětí, se bude
konat v sobotu 21.4.2012.
• Smlouvy na VPP nebyly dosud podepsány. Nutností je přijetí pracovníků na veřejnou
službu, ze tří oslovených, máme zatím jednoho pracovníka. Smlouvy na VPP začnou
s největší pravděpodobností platit od 10.4.2012.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 2.4.2012 v 19.30 hod.

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 14.5.2012 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 3.4.2012
Zapsala: Jana Horňáčková

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

Ladislav Podhorský ……………………….….

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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