Obec Malá Štáhle
Č.j. 673/02/2012

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 9/2012
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 3.9.2012 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr
Kročil, Ladislav Podhorský
Nepřítomni: 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 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 08/12
2. Zpráva o kontrole hospodaření – audit
3. Prověření podkladů pro poplatky za rekreační pobyt
4. Schválení smluv o dílo na projekt „Urbanizace návsi I. etapa“
5. Vícenáklady obce při výměně sloupů nn
6. Návrh na směnu pozemku s p. Krupou
7. Návrh na vykoupení pozemků – cesty mezi chatami
8. Různé:
 Vyhodnocení turnaje v nohejbalu 25.8.
 Vypouštění balonků přání dětí k vánocům
 Informace o přijetí zákona o RUD
 Financování veřejné osobní dopravy MSK
 Cvičení vzdušných sil NATO na území ČR
 Veřejný pořádek v obci
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.8/2012 ze dne 6.8.2012 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Akce Adios prázdniny se nekonala vzhledem k četným akcím v jiných obcích.
Ad. 2 Dne 31.7.2012 byla provedena kontrola nahrazující audit firmou ON-OK Libina s.r.o..
byly shledány drobné nedostatky, které byly odstraněny v den kontroly (jedná se o
zastaralé směrnice, které se aktualizovaly). Ve vedení účetnictví obce nebylo shledáno
chyb a nedostatků.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tuto informace na vědomí.
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Ad. 3 Pan starosta vznesl připomínku ke kontrole poplatků z ubytovací kapacity a
rekreačního a lázeňského poplatku. Ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu za
07/2012 je odveden větší poplatek z ubytovací kapacity, i když jeho sazba je menší než
z rekreačního pobytu. Ladislav Podhorský – předseda kontrolního výboru podal
vysvětlení, většinou se jedná o ubytování pracovníků a akcí, které jsou od rekreačního
poplatku osvobozeny. Toto je rovněž uvedeno i ve zprávách z provedené kontroly.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 4 Pan starosta seznámil zastupitele o dalším průběhu jednání ve věci „Urbanizace návsi
I.etapa“.
Přístřešek a čekárny: s panem Vladimírem Neshodou navštívili firmu Delta
Svratka,s.r.o.. Tato firma dodala podrobnější rozpočet, který byl oproti původnímu
navýšen o cca 100 000,-Kč. Proto ještě navštívili firmu WOOD intex s.r.o. Mladějovice,
která se rovněž přihlásila do výběrového řízení a předložila návrh smlouvy o dílo na
celkovou cenu včetně dopravy a montáže 222 840,-Kč. Oba účastníci jednání projednali
se zástupcem firmy WOOD intex případné detaily provedení a navrhují zadat zakázku
tomuto dodavateli. Starosta předložil tuto smlouvu zastupitelům k diskuzi a ti s ní
souhlasí. Současně rozhodli zrušit usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce v této
věci a také rozhodli přístřešek rozšířit o altánovou část.
Osvětlení a rozhlas: zastupitelé rozhodli na minulé schůzi jednání s firmou JD
ROZHLASY s.r.o. Vigantice. Vedla se diskuze, zda lze z možných úspor zřídit v obci
ukazatel rychlosti, vzhledem k častým dopravním nehodám. Pan starosta seznámil
zastupitele se Smlouvou o dílo.
Usnesení č. 4: - Zastupitelstvo obce ruší část usnesení č.5 zápisu č.8/2012 ve znění
„Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro dodávku přístřešku a čekáren jako
nejvhodnější nabídku firmy DELTA Svratka, s.r.o., Svratka.“
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou WOOD
intex,s.r.o. Mladějovice na 1ks víceúčelové nezateplené chatky – prodejní
kiosek na 2ks autobusových zastávek v celkové výši 222 840,-Kč.
- Zastupitelstva obce schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na přístřešek –
altánovou část ve výši 79.037,- Kč.
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo a jejího
dodatku č. 1 s firmou WOOD intex,s.r.o. Mladějovice.
Schváleno všemi přítomnými.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou JD Rozhlasy
s.r.o. Vigantice na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu a
rekonstrukci veřejného osvětlení v celkové výši 418.890,- Kč
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo
s firmou JD Rozhlasy s.r.o. Vigantice
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 5 Firma ČEZ bude měnit v obci sloupy, které nemají betonové provedení. Na sloupech je
zavěšen rozvod veřejného osvětlení, převěšení na nové sloupy musí zajistit obec na své
náklady. Dodavatel výměny sloupů pro ČEZ byl požádán o nabídku nákladů na
převěšení vedení pro osvětlení. Posléze pak bude projednána rozpočtová změna.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 6 Pan Jiří Krupa vlastní pozemek p.č. 53/1 o celkové rozloze 3 927m². Jedná se převážně
o cestu kolem domků pana Miloše Dohnala, Ing. Jiřího Dvořáka a k domku pana
Vladimíra Neshody. Protože pan Krupa nehodlá pozemek prodat, budeme žádat o
směnu pozemku. Starosta navrhuje směnu s části pozemku p.č. 133/2 o stejné výměře.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem směny části pozemku p.č. 133/2 za
53/1 o celkové výměře 3 927m² s panem Jiřím Krupou.
Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu dalším jednáním o směnu
části pozemku p.č. 133/2 za 53/1 o celkové výměře 3 927m² s panem Jiřím
Krupou.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Pan starosta podal návrh na vykoupení pozemků p.č. 53/11 a 53/12, cesty mezi
chatami, které jsou ve vlastnictví pana Kellnera a paní Hanouskové. Zastupitelé s tímto
návrhem souhlasí.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu k jednání o odkupu pozemků
mezi chatami s panem Kellnerem a paní Hanouskovou.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Různé
 Pan starosta vyhodnotil turnaj v nohejbale jako zdařilý, na vysoké úrovni hráčů.
Zúčastnilo se celkem 8 mužstev a vyhrálo mužstvo z Malé Štáhle ve složení: David
Janík, Jiří Zifčák a Jarda Kopecký.
 Pan starosta informoval zastupitele o možnosti zorganizovat v obci pro děti vypouštění
balónků s přáníčky k Ježíškovi. Na dalších schůzích ZO se k tomuto tématu ještě
vrátíme.
 Ze SMS ČR byl zaslán informační e-mail – pan prezident podepsal novelu RUD.
 Financování veřejné osobní dopravy MSK projednávalo zastupitelstvo již několikrát.
Byl zaslán připomínkový dopis na Krajský úřad v Ostravě. Nyní přišla odpověď, že se
celá věc pozastavuje vzhledem k tomu, kolik obcí podala negativní stanovisko
k budoucímu financování.
 V termínu od 4. do 21. září 2012 bude hostit Česká republika největší alianční cvičení
a zároveň jediné cvičení vzdušných sil NATO s názvem „Ramstein Rover 2012“, které
je organizováno a řízeno kompetentním velitelstvím vzdušných sil. Letová činnost
bude ze základny letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a dále ve
vojenských výcvikových prostorech Libavá a Boletice.
 Pan František Vlček vznesl připomínku, že někteří občané neuklízejí po svých psech
exkrementy. Výzva, aby občané dodržovali veřejný pořádek, bude zdůrazněna
v nejbližším vydání místního časopisu.
Usnesení č.8 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 3.9.2012 ve 20.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 10.10.2012 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 7.9.2012
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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