Obec Malá Štáhle
Č.j. 847/02/2013

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 11/2013
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček,
Ladislav Podhorský, Jana Bauerová
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.
Uvedl, ţe z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavili
všichni členové, takţe 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 10/13
2. Zprávy kontrolního a finančního výboru
3. Schválení rozpočtu na rok 2014
4. Informace o rozpočtu SOR na rok 2014
5. Vyhodnocení veřejné schůze občanů
6. Ţaloba p. Lašáka na Obec Malá Štáhle
7. Výsledek internetové aukce na odvoz komunálního odpadu
8. Schválení smlouvy DIGIS, s.r.o. na rok 2014
9. Návrh směny pozemků s panem Bauerem Günterem
10. Rozpočtové opatření č. 4/2013
11. Výběrové řízení na úvěr
12. Schválení poplatku za ubytování paní Sojkové v Rýmařově
13. Změna správce vodovodu
14. Plán financování vodovodu
15. Ţádost o podporu Centra zdravotně postiţených
16. Pronájem pozemků zemědělcům
17. Schválení OZV č. 3/2013
18. Schválení vánočního příspěvku
19. Různé:
 Ţádost o byt p Petříka Jana a p. Kuboně Josefa
 Dotace MMR ČR (hřbitov, střecha kaple)
 Dotační titul – bezpečnost v dopravě
 Mikulášská besídka – hodnocení
 Informace o kontrole ČIŢP
 Odměna členům výborů
 Odměna panu Radku Neshodovi
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.10/2013 ze dne 6.11.2013 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Ladislav Podhorský – předseda kontrolního výboru seznámil zastupitele s provedenými
kontrolami ze dne 16.12.2013 za 3.Q.2013. Kontrolovány byly cestovní příkazy
a oprávněnost čerpání výdajů přesahujících 20 tis. Kč a čerpání dle skutečného
schváleného rozpočtu za 3.Q.2013. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné nedostatky.
Petr Kročil – předseda finančního výboru provedl dne 11.12.2013 kontrolu účetních
a pokladních dokladů za období 3.Q.2013. Výbor neshledal ţádné nedostatky.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje 2 zprávy o kontrole kontrolního výboru ze
dne 16.12.2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o kontrole finančního výboru ze
dne 11.12.2013.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.3 Návrh rozpočtu na rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce OÚ Malá Štáhle od
19.11.2013 do 6.12.2013 a byl projednán na veřejné schůzi dne 6.12.2013. K návrhu
nebylo připomínek. Zastupitelům byl předloţen na minulé schůzi písemný návrh.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2014 tak, jak byl
předložen.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtem Sdruţení obcí Rýmařovska na rok
2014, který byl schválen na schůzi SOR dne 11.12.2013. Na úřední desce OÚ Malá
Štáhle byl návrh zveřejněn od 12.11.2013 do 5.12.2013 a nebylo k němu připomínek.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce na vědomí rozpočet SOR na rok 2014.
Ad.5 Na veřejné schůzi občanů, konané dne 6.12.2013, byli občané seznámeni s rozpočtem
a sazbou místních poplatků na rok 2014 a rovněţ plánem akcí, které jsou připravovány
na příští rok. Vedla se také nejedna diskuze, coţ je jeden z hlavních důvodů pořádání
těchto schůzí. Schůze splnila svůj účel.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.6 Byla podepsána plná moc s panem Mgr. Miroslavem Dvořákem k zastupování obce ve
sporu s panem Antonínem Lašákem, který podal na obec ţalobu. Soudní spor je
v jednání.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Internetová aukce na odvoz komunálního odpadu je u firmy Nákupní společnost s.r.o.
zadána, výsledek však ještě neznáme. Současně starosta informoval zastupitelstvo obce
o návrhu dodatku č. 6 Smlouvy č. 1/2010, předloţený Městskými sluţbami
Rýmařov, s.r.o.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad.8 Společnost DIGIS, s.r.o. Ostrava zaslala návrh Smlouvy o dílo na rok 2014. Oproti roku
2013 bude smlouva doplněna o vloţení ortofotomapy z roku 2012. Celková částka za
poskytované sluţby činí 7 865,-Kč.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na rok 2014 se společnosti
DIGIS s.r.o. Ostrava.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.9 V návrhu směny pozemků mezi Obcí a panem Günterem Bauerem poţaduje pan Bauer
pozemek mezi oplocením pana Kadlece Františka a hranicí pozemku domu č.p. 19.
V těchto místech však vede vodovod i kanalizace a zastupitelstvo jiţ dříve rozhodlo, ţe
nebude takové pozemky prodávat.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce neschvaluje směnu pozemků mezi obcí Malá Štáhle
a panem Günterem Bauerem.
Schváleno 6-ti přítomnými členy ZO, jeden člen ZO se zdrţel hlasování.
Ad.10 Rozpočtová změna se dotýká především ČOV, bytového hospodářství a kultury. Dále
návrh obsahuje úpravu dalších poloţek dle skutečného čerpání.
Usnesení č. 10:. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2013 tak, jak
bylo zastupitelům předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.11 Obec bude v příštím roce přijímat úvěr spojený s akcí „Urbanizace návsi III. etapa“.
Pan starosta oslovil 3 banky, z níţ dvě podaly své nabídky. Jako nejvýhodnější se jeví
nabídka od České spořitelny.
Usnesení č. 11:. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny na
financování projektu „Urbanizace návsi III. etapa“
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.12 Paní Emílie Sojková poţádala pana starostu, zda by ji pomohl se ţádosti o přestěhování
do Domova s pečovatelskou sluţbou. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu to
doporučuje i její obvodní lékař. Ţádost na umístění do domova byla schválena. Je však
nutné zaplatit vstupní jednorázový poplatek ve výši 15 000,-Kč. Pan starosta navrhuje,
vzhledem k finanční situaci paní Sojkové, tento poplatek uhradit z rozpočtu obce.
Usnesení č. 12:. Zastupitelstvo obce schvaluje zaplacení vstupního poplatku pro Městský
úřad Rýmařov, požadovaný s umístěním paní Emílii Sojkové do Domova
s pečovatelskou službou v Rýmařově, ve výši 15 000,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.13 Současný správce vodovodu SmVaK, a.s. Ostrava je ve vyřizování záleţitostí pro
občany a Obec Malá Štáhle nespádový. Jako přijatelnější se jeví provozování vodovodu
obcí nebo VaK Bruntál, a.s.. Podali jsme ţádost o informaci k případnému vstupu do
této akciové společnosti. Zastupitelé s tímto postupem souhlasí. Vyřizování celé
záleţitosti však bude trvat několik měsíců.
Usnesení č. 13:. Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď správci vodovodu SmVaK, a.s.
Ostrava a pověřuje starostu v dalším jednání.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad.14 SmVaK, a.s. Ostrava zaslala obci Plán financování vodovodů a kanalizací – návrh
aktualizace č. 1 pro období 2014-2023. Jde o doporučenou vyčíslenou částku na
případné opravy ve výši 46 000,-Kč ročně. Zastupitelstvo obce jiţ dříve schválilo
vytváření fondu oprav a obnovy vodovodu a kanalizace a nehodlá to měnit.
Usnesení č. 14:. Zastupitelstvo obce neschvaluje Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací vyčíslenou SmVaK, a.s.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.15 Centrum pro zdravotně postiţené, detašované pracoviště v Bruntále poslalo ţádost
o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2014. Pan starosta navrhuje přispět částkou
3 000,- Kč.
Usnesení č. 15:. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši
3 000,-Kč Centru pro zdravotně postižené v Bruntále.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.16 Na úřední desce jsou vyvěšeny záměry pronájmů pozemků zemědělcům, panu Pavlu
Kročilovi a Ing. Michalu Novákovi, kteří pozemky zemědělsky obhospodařují. Pan
starosta bude ještě projednávat přesnou dobu pronájmu a výměru pozemků. Na příští
schůzi ZO jiţ budou předloţeny smlouvy k projednání.
Usnesení č. 16:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.17 Byla předloţena Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 která mění OZV č.1/2012,
týkající se provozu a svozu odpadů v obci. Tato vyhláška bude kaţdý rok přílohou
stanovovat výši místního poplatku za odpad.
Usnesení č. 17:. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2013.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.18 Navrhuje se i v letošním roce poskytnout místním občanům, kteří jsou v důchodovém
věku a ţijí sami, vánoční příspěvek ve výši 500,-Kč. Tento si mohou vybrat v místním
obchodě paní Marty Švejdíkové. Jedná se o 8 osob.
Usneseníč.18:. Zastupitelstvo obce schvaluje vánoční příspěvek ve výši 500,- Kč
osamoceným občanům v důchodovém věku.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.19 Různé:
 Byl zveřejněn záměr pronájmu bytu v domě č.p. 35. Reagovali dva zájemci – pan
Miroslav Jan Petřík z Horního Města, který ţije sám a v naší obci má hodně známých,
a pan Josef Kuboň, který ţije jiţ třetí rok přechodně v domě č.p. 30 a rád by v obci
získal trvalý pobyt. Po krátké diskuzi rozhodlo zastupitelstvo pronajmout byt panu J.
Petříkovi.
 Dotace MMR ČR na opravu hřbitova a kaple je v řízení.
 Dotace na bezpečnost v dopravě je podmíněna částkou 0,5 mil. Kč. S tak velkou akcí
ovšem nepočítáme.
 Mikulášská besídka byla dobře zorganizovaná. Letos bylo pro děti navíc připraveno
překvapení, po rozsvícení vánočního stromku byl ohňostroj.
 V důsledku produkce spalin, jejichţ původcem je s největší pravděpodobností
Kovošrot Moravia, je v obci nedýchatelné ovzduší, občané si stěţují na pálení v očích
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a v krku. Kriticky se k věci vyjádřili i občané na veřejné schůzi. Proto byly poţádány
orgány ţivotního prostředí obce III – Rýmařov a Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje o řešení. V areálu Kovošrotu byla provedena plánovaná kontrola ČIŢP. Podle
ústní informace kontrolorů, nebylo zjištěno nic, co by bylo v rozporu s povoleným
provozem. Zastupitelé se shodují na tom, ţe se závěrem kontroly nesouhlasí. Pan
Ondrák přislíbil panu starostovi, ţe kotel bude vypnut do doby zjednání nápravy.
Pokud tak neučiní, budeme nuceni poţádat o další kontrolu areálu.
 Členkám výboru kontrolního a finančního se navrhuje odměna 100,-Kč/kontrola.
 Pan Radek Neshoda oslavil 30 let, a protoţe je aktivní v práci kolem sportovních akcí
v obci, navrhuje pan starosta formou daru prominout poplatek 500,- Kč za pronájmem
společenské místnosti. Pan starosta dále ţádá zastupitelstvo o moţnost zřídit fond
odměn ve výši 5 000,-Kč, který bude moci pouţít u podobných situací. Zároveň se
navrhuje od příštího roku poplatek za provozní náklady spojené s pronájmem
společenské místnosti zvýšit na 1 000,-Kč pro akce, pořádané osobami, které nemají
trvalý pobyt v obci. Dále pak účtovat skutečné náklady elektrické energie, bude-li na
akcích pouţit elektrický gril.
Usnesení č.19
 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení pronájmu bytu v domě č.p. 35 panu J.
Petříkovi.
 Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členkám výboru kontrolního a finančního
za rok 2014 ve výši 100 ,-Kč/kontrola.
 Zastupitelstvo obce schvaluje na rok 2014 Fond odměn ve výši 5 000,-Kč.
 Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku za provozní náklady spojené
s pronájmem společenské místnosti formou daru panu Radku Neshodovi k jeho
30-tým narozeninám
Schváleno všemi přítomnými.
 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 18.12.2013 v 20.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 6.1.2014 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 23.12.2013, zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček
Petr Kročil
Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

…………….………..
………………………
Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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