Obec Malá Štáhle
UČ.j. 211/2013

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 3a/2013
o průběhu mimořádného zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 11.3.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Jana Bauerová
Nepřítomni: Ladislav Podhorský, Petr Kročil
Zastupitelstvo obce bylo svoláno krátkou cestou. Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce
Ing. M. Pospíšil.
Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce, kteří byli vyrozuměni, se do zahájení zasedání
dostavilo 5 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet.
Provedením zápisu byla určena Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Vladimír Neshoda a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce :
1. Zakoupení malotraktoru pro obec
2. Prodej starých svítidel VO
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Pan starosta, s panem Ing. Dvořákem a panem Vlčkem navštívili firmu RVR-agro a.s. v Opavě –
Suché Lazce, aby projednali nabídku firmy na malotraktor. Již na minulých schůzích ZO
zastupitelé vyjádřili názor na nutnost zakoupení malotraktoru, i pokud nedostaneme na toto
vybavení dotaci. Protože jsme dotaci na malotraktor již 2x žádali a nedostali, a jeho potřeba
s nadcházejícím jarním obdobím je nutná, navrhuje se zakoupit univerzální malotraktor po
celkové repasi v ceně 160 930,-Kč. Dále jako příslušenství vlek hydraulický sklopný+sadu světel
na vlek za 22 930,-Kč. Celková faktura od firmy RVR – agro a.s. je tedy na částku 183 860,-Kč.
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení univerzálního malotraktoru po celkové
repasi za 160 930,-Kč, včetně příslušenství je celková cena 183 860,-Kč od firmy RVR –
agro a.s. Opava – Suché Lazce.
Schváleno čtyřmi hlasy, pan Neshoda se zdržel hlasování.
Ad. 2 Po rekonstrukci veřejného osvětlení v rámci akce „Urbanizace návsi – I.etapa“ zůstalo 30 ks
starých svítidel. Pan starosta navrhuje prodat je, zveřejněním na úřední desce a nabídkou na
internetu. Pro stanovení ceny oslovit pana Bulu, který zajišťuje opravy VO a má přehled o cenách
svítidel.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 30 ks použitých svítidel VO.
Schváleno všemi přítomnými.
Zápis zhotoven dne 13.3.2013, zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..Vladimír Neshoda ……………………….….
Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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