Obec Malá Štáhle
Č.j. 632/02/2013

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 9/2013
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 9.10.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček,
Ladislav Podhorský, Jana Bauerová
Nepřítomni: Petr Kročil
Hosté: Jana Dohnalová, Petra Neshodová
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 8/13
2. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě KOM, s.r.o.
3. Rekonstrukce VN a NN v obci Malá Štáhle
4. Návrh na pytlový sběr plastů v obci Malá Štáhle
5. Možnosti připojení zemního plynu do obce
6. Zprávy finančního a kontrolního výboru k plnění rozpočtu 1.-6. 2013
7. Rozpočtové opatření č. 3/2013
8. Návrh zásad pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2014
9. Příprava voleb do PS 2013
10. Návrh legalizace komunikace k domu č.p. 48 (Plánička)
11. Různé:
 Ekologické kotle – informace výrobce 11.10.
 Informace o jednání Sdružení obcí Rýmařovska
 Projekt energetické náročnosti budov – Obecní dům
 Uzávěrka silnice I/11 od 16.10. do 30.11.2013
 Dotace MMR ČR (hřbitov, střecha kaple)
 Nabídka ČS, a.s., emise dluhopisů pro obce
 Dotační titul – bezpečnost v dopravě
 Ohrožení pastvinami
 Ukládání sněhu na pozemku p.č. 35/17
 Úklid pozemku p.č. St.5
 Dětský koutek X posilovna

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. 8/2013 ze dne 2.9.2013 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Na minulé schůzi zastupitelé projednali zásady Smlouvy o budoucí smlouvě se
společností KOM, s.r.o.., týkající se objektu kotelny v rámci projektu „Obnova a využití
kotelny v Malé Štáhli“. Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva
k nemovitosti bude uzavřena se společnosti Nádražní, zastoupená jednatelem
společnosti Karlem Mojákem. Do budoucna se počítá s tím, že obec bude využívat jen
část objektu, která bude sloužit jako muzeum, tj. kde bude kotel, případně další
exponáty. Rozsah využívání obcí bude odvozen od podílu obce na rekonstrukci včetně
případné dotace. Budova bude převedena na společnost Nádražní v souladu s pravidly
o dotaci, případně bezprostředně, pokud však nebude využita dotace. Záměr uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě byl zveřejněn od 22.9.2013 na úřední desce a nebylo
k němu připomínek.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu
vlastnického práva k nemovitosti s firmou Nádražní, Rýmařov.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí
smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovitosti s firmou Nádražní,
Rýmařov.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 Ze společnosti ČEZ Distribuce, a.s. byly doručeny návrhy k uzavření Smlouvy číslo
Z S24 12 8120019900, realizace přeložky NN a Smlouvy číslo Z S24 12 8120025899,
realizaci přeložky VN. Předmětem smluv je realizace přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie.
Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy číslo Z S24 12 8120019900
o realizaci přeložky NN a číslo Z S24 12 8120025899 realizaci přeložky
VN se společností ČEZ Distribuce a.s..
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 4 Návrh na pytlový sběr plastů již zastupitelé projednávali. Pan starosta seznámil
zastupitele s podmínkami sběru, s návrhem jeho zahájení od 1.1.2014. Občané dostanou
zdarma pytle, předpoklad je 5 pytlů/osoba/rok. Poslední vývoz kontejnerů s plasty bude
proveden na konci prosince 2013. Kontejnery pro sklo a papír zůstanou zachovány.
Občané budou s podmínkami sběru i provozu sběrného dvora včas a podrobně
seznámeni. Změna vyžaduje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, v příloze budou rovněž
upraveny podmínky provozu sběrného dvora. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje pytlový sběr plastů od 1.1.2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 5 Možnost připojení zemního plynu do obce je v jednání s paní Blankou Štrajtovou a
Pavlem Kročilem, kteří zastupují občany v domě č.p. 44 a 45 a dále s firmou KOM.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
Ad. 6 Pan Ladislav Podhorský, předseda kontrolního výboru, přednesl zprávy o kontrolách,
které byly provedeny dne 18.9.2013 - kontrola oprávněnosti čerpání výdajů
přesahujících 20 tis.Kč za 2.Q.2013, kontrola cestovních dokladů za 2.Q.2013 a
kontrola plnění usnesení zastupitelstva za 1. pol. 2013. K uvedeným zprávám nebylo
žádných připomínek.
Za nepřítomného pana Petra Kročila přečetl zprávu z kontroly účetních a pokladních
dokladů ze dne 16.9.2013 pan místostarosta Ing. Jiří Dvořák. Ke zprávě o kontrole
nebylo žádných připomínek.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje 3 zprávy kontrolního výboru o kontrole,
provedené dne 18.9.2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru o kontrole,
provedené dne 16.9.2013.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Vzhledem k narůstajícím výdajům za provoz ČOV a k nadcházejícím volbám do PS
PČR je nutné provést rozpočtovou změnu č. 3. Budou rovněž upraveny příjmové i
výdajové položky podle skutečnosti tak, jak byly změny předloženy na jednání ZO.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Pan starosta zpracoval zásady pro zpracování rozpočtu obce na rok 2014. Rozpočet
bude navržen jako vyrovnaný. V příjmové části lze očekávat daňové příjmy podle
skutečnosti z roku 2013, u pronájmu lesa se bude vycházet ze Smlouvy se Spojenými
lesy Rýmařov,s.r.o.. Ve výdajové části budou zohledněny dotační akce předpokládané
v roce 2014, náklady na sraz rodáků, zateplení Obecního domu a domu č.p. 35, VPP
v rozsahu 3 pracovníků.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 9 Volby do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční ve dnech 25.-26.10.2013. Veškeré
potřebné informace jsou zveřejněny na úřední desce. Příprava voleb probíhá podle
harmonogramu, vypracovaného podle zákona o volbách do Parlamentu PS.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.10 Obecní cesta k dílně pana Pláničky je situovaná také na pozemcích, které nejsou ve
vlastnictví obce, jmenovitě jsou ve vlastnictví pana Pláničky a pana Güntera Bauera.
Cesta by měly být v majetku obce a zastupitelé s tím souhlasí. Proto se navrhuje zahájit
jednání s uvedenými vlastníky o dílčí pozemkové úpravě.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce v jednání s p. Pláničkou a
p. Bauerem, ohledně pozemkové úpravy související s cestou.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 11 Různé:
 Firma BENEKOVterm, s.r.o., Horní Benešov, pořádala v obci, dne 11.10., seminář na
téma ekologické kotle. Občané byli o tomto semináři včas informováni letáky.
 Dne 23.9.2013 proběhla členská schůze SOR. Projednávala se mj. zpráva o dílčím
přezkoumání hospodaření, zpráva o projektu rozvoji spolupráce mezi obcemi a
informace o plánované návštěvě obcí na Šumavě.
 Ze zákona jsme povinni provést průkaz energetické náročnosti budov. Projekt se týká
Obecního domu a bytového domu č.p. 35. Společnost PKV Projekt s.r.o. předložila
nabídku na vypracování za cca 10 tis.Kč.
 Od 16.10. do 30.11.2013 bude uzavřena silnice I/11 v úseku Václavov – Bruntál.
Úplná uzavírka se týká všech vozidel, kromě vozidel veřejné dopravy.
 Předpokládaný termín vyhlášení dotačního titulu na Podporu obnovy drobných
sakrálních staveb v obci bude začátkem prosince 2013. Podáme žádost o opravu
hřbitova a střechu kaple.
 Města a obce mohou nakoupit emise Státních spořících dluhopisů MF ČR. Zastupitelé
se shodli na tom, že tyto cenné papíry kupovat nebudeme.
 Pokud bude vyhlášen dotační titul na bezpečnost v dopravě, bude obec připravovat
žádost na bezpečnost na místní komunikaci od domu č.p. 44 a 45, kde by bylo vhodné,
na upozornění místních nájemníků, vybudovat zábradlí. Především v zimním období
je tato cesta pro chodce nebezpečná.
 Paní Petra Neshodová vznesla na zastupitelstvu námitku, týkající se ohraničených
pozemků pro pastviny pana Pavla Kročila. V obci není možnost jít na procházku se
psem a dětmi, a to ani do lesa. Některé ohradníky jsou dokonce až v řece, což je
vzhledem k životnímu prostředí zakázáno. Pan starosta slíbil tuto záležitost projednat
s panem Kročilem.
 V zimním období je některými občany sníh z vlastních pozemků ukládán na pozemek
p.č. 35/17 (pozemek vedle obecní garáže). Byl vznesen požadavek, aby tomu bylo
zabráněno a sousedící občané byli upozorněni na tento zákaz.
 Paní Jana Dohnalová měla připomínku na pana Kellnera, který vlastní pozemky vedle
jejich bydlení a o pozemky se nestará. Je zarostlý a nevzhledný, je zdrojem plevelných
rostlin. Pan Kellner byl na toto již jednou upozorněn, přesto mu tuto stížnost předáme.
Jedná se o stavební pozemek p.č. 5 a pozemek p.č. 46/1.
 Byla vznesena námitka k omezení dětského koutku v Obecním domě. O tom, zde bude
zachován dětský koutek, nebo posilovna, rozhodnou občané. Navrhnou se varianty
umístění, nebo se osloví místní občané anketou, který zájem preferují.
Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 9.10. 2013 ve 20.00 hod..
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 6.11.2013 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 16.10.2013
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….….. Ladislav Podhorský …..……………

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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