Obec Malá Štáhle
Č.j. 313/02/2013

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 5/2013
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 6.5.2013 v 16.00 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 4/13
2. Zpráva kontrolního výboru k dopisu p. Antonína Lašáka
3. Projednání kontroly hospodaření za rok 2012
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2012
5. Schválení účetní závěrky 2012
6. Informace o hospodaření obce za I.Q.2013
7. Odprodej nepotřebných zařízení
8. Pytlové třídění odpadu
9. Záměna pozemků s odprodejem Obec Malá Štáhle – p. Krupa Jiří
10. Zakoupení válce s kartáčem pro nohejbalové hřiště
11. Různé:
 Den dětí a kácení máje
 Zpráva policie ČR o stavu bezpečnosti
 Fond pro opuštěné děti
 Víceúčelové hřiště
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.4/2013 ze dne 10.4.2013 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
 Pan Vladimír Neshoda se dotazoval, zda jsou již podepsány smlouvy o odběru vody
z obecní studny se schválenými podmínkami z minulé schůze. Byla sepsána dohoda o
odběru a pan místostarosta nyní vyřizuje podpisy všech dotčených osob.
Ad. 2 Ladislav Podhorský – předseda kontrolního výboru seznámil zastupitele s provedenou
kontrolou dopisu pana Lašáka. Společně s Petrou Neshodovou vypracovali zápis, který
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bude proti podpisu předán panu Lašákovi. Kontrola neshledala žádné pochybení ze
strany obce a tímto je celá záležitost uzavřena.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru provedenou dne
1.5.2013 o kontrole, provedené k dopisu pana Lašáka.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 Dne 6.3.2013 proběhla na Obecním úřadě kontrola hospodaření obce za rok 2012
pracovnicemi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava. Při přezkoumání
hospodaření za rok 2012 nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Zpráva byla zveřejněna
na úřední desce k informovanosti občanů.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí
Ad. 4 Všem zastupitelům byl písemně předán Návrh závěrečného účtu za rok 2012. Návrh
byl zveřejněn se všemi potřebnými přílohami na úřední desce od 18.4. do 6.5.2013 a
projednán na veřejné schůzi dne 3.5.2013, nebylo k němu žádných připomínek.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Štáhle za rok
2012 bez výhrad.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.5 Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat
účetní závěrky, jež přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod
č. 239/2012 s účinností od 1.8.2012. Zastupitelé po prostudování předložených
podkladů, které jsou zapotřebí ke schválení účetní závěrky a jsou definovány ve
vyhlášce č. 410/2009 Sb., zejména pak rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty, dále pak
inventarizační zpráva za rok 2012 a výsledky kontroly hospodaření obce, zjistili, že
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci obce.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Malá Štáhle za rok
2012.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.6 Zastupitelům byl v písemné formě předán výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za
1.Q.2013. Příjmy jsou srovnány na úrovni čerpání 24,98%, výdaje jsou mírně
překročeny – 32,05%, což je způsobeno zakoupením traktorku a televizoru. Vše bylo
zastupitelstvem obce schváleno a položky budou promítnuty do rozpočtu obce
rozpočtovým opatřením č.1, což se projeví ve výkaze za duben 2013. Výbor kontrolní a
finanční připraví na příští schůzi potřebné kontroly vztahující se k 1.Q.2013.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Zájem o odkoupení jednonápravového malotraktoru projevil občan pan Zamec. Na
základě zveřejnění prodeje malotraktoru na internetu přišla opožděně nabídka na jeho
odkoupení z Kostelce na Hané. Nejedná se o občana z Malé Štáhle. Pan starosta dává na
zvážení, komu malotraktor prodat. Zastupitelstvo trvá na svém usnesení z minulé
schůze prodat malotraktor našemu občanovi za cenu 2 000,-Kč.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo schvaluje prodej panu Zamcovi ca cenu 2.000 Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad.8

Ve sběru separovaného odpadu existuje systém pytlového třídění odpadů, dle
zkušeností z jiných obcí může přispět ke zvýšení separace a ke snížení poplatku za
komunální odpad. Jde pouze o třídění plastů. Pan starosta připraví návrh na zřízení
tohoto třídění. Jedná se o to, že by si občané vyzvedli za malý poplatek na obecním
úřadě pytle, do kterých by plast třídili. Plné pytle se budou svážet v pravidelných
intervalech od domků do sběrného dvora a pak se nechají hromadně vyvést. Bude se
vést evidence, kdo kolik odpadu vytřídí, a poté bude případně jako odměna, občanovi
snížen poplatek za komunální odpad.

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce ukládá panu starostovi připravit návrh na zřízení
pytlového třídění v obci.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.9 Zastupitelstvo na svém zasedání konaného dne 3.9.2012 projednalo návrh směny
pozemků, parcely p.č. 53/1 o výměře 3927 m² ve vlastnictví pana Jiřího Krupy a
Alžběty Krupové. Jedná se převážně o cestu kolem domků pana Miloše Dohnala, Ing.
Jiřího Dvořáka a k domku pana Vladimíra Neshody. Zastupitelstvo obce pověřilo
starostu dalším jednáním o směnu části pozemků p.č. 133/2 ve vlastnictví obce Malá
Štáhle za pozemek p.č. 53/1. Pan Krupa při jednání souhlasil s návrhem, pozemek p.č.
133/2 žádá směnit celý s tím, že rozdílnou výměru dokoupí. Pozemek p.č. 133/1 však
nemá kontakt s příjezdovou komunikací a proto pan Krupa dal návrh na koupi části
pozemku p.č. 45/1, se zohledněním ceny, ježto se jedná o trvale podmáčený pozemek.
Současně navrhuje, s ohledem na generační změnu vlastníků, směnu provést formou
dvou kupních smluv. Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu od 18.4. do 6.5.2013 a nebylo k němu připomínek. Tento záměr bude nyní
doplněn o část pozemku p.č. 45/1 a vyvěšen na úřední desce. Vlastní kupní smlouvy
budou předloženy na příštím jednání ZO.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ve zveřejnění záměru prodeje
části pozemku p.č. 45/1 za cenu 15,- Kč/m2.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 10 Pro urovnávání nohejbalového hřiště se navrhuje zakoupení válce s kartáčem za cenu
cca 8 000,-Kč.
Usnesení č. 10:. Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení válce s kartáčem.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.11 Různé:
 Den dětí a kácení máje se uskuteční v sobotu 1.6.2013. Dětem budou nakoupeny
odměny z rozpočtu do 2 000,-Kč. Plakátky zveřejníme včas.
 Pan starosta seznámil zastupitele se zprávou o stavu na úseku kriminality a veřejného
pořádku v katastrálním území obce Malá Štáhle v roce 2012 od Policie ČR Rýmařov.
 Fond pro opuštěné a handicapované děti se sídlem v Mořkově žádá o finanční
prostředky. Zastupitelé rozhodli již na minulých schůzích tyto organizace, mimo náš
okres, nepodporovat.
 Nákres víceúčelového hřiště ukázal pan starosta zastupitelům. Nyní se bude
připravovat projekt.
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Usnesení č.11
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení odměn dětem ke Dni dětí za 2 000,-Kč.
 Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu pro Fond pro opuštěné a
handicapované děti se sídlem v Mořkově.
Schváleno všemi přítomnými.
 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 6.5.2013 v 17.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 10.6.2013 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 9.5.2013
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček
Ladislav Podhorský

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

…………….………..
………………………

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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