Obec Malá Štáhle
Č.j. 1062/02/2014

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 12/2014
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 15.12.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, František Vlček, Petr Kročil, Bc. Petra Neshodová, David
Janík
Nepřítomni: Ing. Jiří Dvořák, Ladislav Podhorský
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. Miroslav Pospíšil.
Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 5
členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet.
Provedením zápisu byla určena Bc.Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení
2. Jednací řád zastupitelstva obce
3. Schválení složení výboru pro národnostní menšiny
4. Zprávy finančního a kontrolního výboru
5. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2014
6. Schválení rozpočtu na rok 2015
7. Schválení plánu akcí na rok 2015
8. Schválení zástupce obce pro pořizování územního plánu v období 2014-18
9. Projednání 3. aktualizace územně analytických podkladů ORP Rýmařov
10. Schválení smlouvy s DIGIS na rok 2015
11. Poskytnutí fin. příspěvku Centra pro zdravotně postižené v roce 2015
12. Vánoční příspěvek osamělým občanům
13. Nabídka Městských služeb na svoz komunálního odpadu na rok 2015
14. Dodatek č. 15 nájemní smlouvy se Spojenými lesy Rýmařov
15. Jednací řád a plán práce kontrolního výboru
16. Plán doplnění osvětlení obce
17. Žádost Studia STA
18. Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. St. 120
19. Různé:
Hodnocení Mikulášské besídky
Příprava Společenského večera 7.2.2015

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Před samotným programem jednání složil slib zastupitele obce David Janík, který chyběl na
ustavujícím zasedání ZO.
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Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.11/2014 ze dne 12.11.2014 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
Ad. 2 Zastupitelům obce byl na minulé schůzi předán Jednací řád ZO Malá Štáhle schválený
dne 10.11.2006. Zastupitelé k němu nemají připomínek, proto se tímto Jednacím řádem
budou zastupitelé řídit i další funkční období.
Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád ZO Malá Štáhle ze dne
10.11.2006 na funkční období 2014-2018.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 3 Za nepřítomného Ladislava Podhorského sdělila Jana Horňáčková složení výboru pro
národností menšiny – Vladimír Neshoda a Vlastimil Nohejl. Zastupitelé nesouhlasí
s tím, aby zastupoval výbor někdo, kdo nemá v obci trvalý pobyt (Vlastimil Nohejl)
a požadují doplnění občanem obce a předložení na příští schůzi zastupitelstva.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce neschvaluje předložený návrh na složení výboru pro
národností menšiny.
Ad. 4 Vzhledem ke krátkému funkčnímu období nového zastupitelstva se upouští od kontrol
za 1. – 9. 2014.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 5 Rozpočtovým opatřením č. 4/2014 je nutno navýšit výdaj na položce financování 8124
– uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostředků. Jedná se o úvěr na rekonstrukci
vedení NN firmou ČEZ, a splátky jsou stanoveny ve výši 60 000,-Kč čtvrtletně, první
splátka je splatná 20.12.2014. U ostatních výdajů, u kterých se předpokládá překročení,
se upraví částka dle skutečného čerpání rozpočtu, zastupitelé byli informováni
a souhlasí bez připomínek s rozpočtovým opatřením č. 4/2014 tak, jak bylo předloženo.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Návrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce v době od 26.11.2014 do
16.12.2014 a projednán na veřejné schůzi dne 5.12.2014, nebylo k němu připomínek.
Vzhledem k navýšení příjmu z pronájmu lesa o 150 000,-Kč (tato informace byla
doručena dne 12.12.2014), bude tato částka v rozpočtu zohledněna. Ve výdajích bude
navýšena položka multifunkční hřiště a na připomínku pana Františka Vlčka bude
zařazena položka na opravu plotu u místní kaple o 50 000,-Kč.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 s tím, že zveřejněný
návrh se upravuje navýšením v příjmové i výdajové části o 150 tis. Kč
a upraveny v položkách, uvedených v zápise.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 7 Jana Horňáčková seznámila zastupitele s plánem kulturních a sportovních akcí, které
budou v roce 2015 uskutečněny. Kromě již stálých akcí se nově budeme snažit
zorganizovat pro děti maškarní rej na ledě, nebo sněhu (dle počasí), před Velikonocemi
velikonoční dílnu, na podzim „Podzimní den“ spojený s výrobou a pouštěním draků
a pečením brambor a jablek v ohni a nakonec akci nazvanou „Dýňování“
s lampiónovým průvodem. Plán akcí bude zveřejněn na internetových stránkách obce
a občané budou o každé akci včas informováni rozhlasem, plakáty či informaci
v místním zpravodaji.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje plán kulturních a sportovních akcí na rok
2015.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Úřad územního plánování Mětského úřadu v Rýmařově požaduje v souladu s § 6 odst.
5 písm. f) stavebního řádu, aby zastupitelstvo obce určilo svého člena, který bude
spolupracovat s úřadem územního plánování ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1
a § 53 odst.1 stavebního řádu. Tuto funkci již zastával starosta obce – Ing. Miroslav
Pospíšil a zastupitelé se shodli na tom, aby to tak zůstalo i nyní.
Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Miroslava Pospíšila jako určeného
zastupitele pro pořizování změny č. 2 územního plánu obce Malá Štáhle
ve volebním období 2014 – 2018.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s 3. úplnou aktualizací územně analytických
podkladů ORP Rýmařov.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle bere na vědomí 3. úplnou aktualizaci
územně analytických podkladů ORP Rýmařov, která byla projednána
v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Ad.10 Návrh Smlouvy o dílo s firmou DIGIS, s.r.o. na rok 2015 nově zahrnuje podporu
systému AMEServer a ObčanServer v ceně cca 13 500,-Kč, což se neakceptuje.
Navrhuje se smlouvu ponechat v původním rozsahu, jako v předchozích letech
(aktualizace map, vložení ortofotomapy a zákaznická podpora).
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou DIGIS, s.r.o. ve
výši 7.865,- Kč (včetně DPH).
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 Centrum zdravotně postižených v Bruntále žádají o finanční příspěvek. Navrhuje se
přispět částkou 3 000,-Kč v lednu roku 2015.
Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek v lednu 2015 ve výši
3 000,-Kč Centru pro zdravotně postižené v Bruntále.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 12 Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout vánoční příspěvek ve výši 500,-Kč
osamělým občanům v důchodovém věku formou nákupu potravin. Jedná se o 9 osob.
Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce schvaluje vánoční příspěvek 500,- Kč formou nákupu
potravin pro osamělé občany obce v důchodovém věku.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 13 Nabídka na svoz komunálního odpadu v obci na rok 2015 od Městských služeb
Rýmařov činí měsíčně 7 201,-Kč, oproti roku 2014 je to navýšení o 290,-Kč. Vzhledem
k tomu, že se v obci třídí odpad stále více, nesouhlasí zastupitelé s tímto navýšením. Pan
starosta v této věci informoval zastupitele, že když byl v letním období svoz odpadu
změněn na dobu co 2 týdny, bylo obci ve vyúčtování za III.Q. vráceno 8 496,-Kč.
Zastupitelstvo považuje za vhodné uveřejnění úspor.
Usnesení č.13 Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku na svoz komunálního odpadu na
rok 2015 ve výši 7 201,-Kč a navrhuje ponechat měsíční splátku na
6 911,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 14 Spojené lesy Rýmařov zaslali Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě na obecní lesy, ve
kterém zvyšují pronájem na rok 2014 o 150 000,-Kč se splatností 30.4.2015 a nájem pro
rok 2015 se stanovuje na 50 000,-Kč.
Usnesení č.14 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 15 nájemní smlouvy obecních
lesů se Spojenými lesy Rýmařov.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 15 Předsedkyně kontrolního výboru, Bc. Petra Neshodová, předala panu starosti před
zasedáním plán činnosti a jednací řád kontrolní výboru ke schválení zastupitelstvem.
Tento materiál bude namnožen a předán ostatním zastupitelům, a pokud k němu nebude
výhrad a připomínek bude schválen na další schůzi zastupitelstva obce. Starosta
doporučuje rozšířit jednací řád kontrolního výboru i o finanční výbor.
Usnesení č.15 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 16 Navrhuje se doplnění osvětlení obce o svítidlo na návsi – chodník a mezi odbočkou
k domu manž. Heblákových a domem p. Monince. V diskuzi vyvstala potřeba osvětlení
přechodu k autobusové zastávce směrem na Rýmařov. Vedla se diskuze o bezpečnosti
tohoto úseku vozovky, s tím, že by bylo vhodné zajistit větší bezpečnost například
zpomalovacími pruhy. Pokud bude vypsán dotační titul na zvýšení bezpečnosti na
komunikacích, určitě tuto možnost využijeme. Cenová nabídka na zakoupení 2 ks LED
svítidel je v ceně 18 731,-Kč.
Usnesení č.16 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 2 ks svítidel pro obec v ceně
18 731,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 17 Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Krnov připravili na rok 2015 originální
projekt s názvem „Rozvíjíme region Bruntálsko – STA Bruntálsko“ a žádají o příspěvek
z rozpočtu obce ve výši 10 000,-Kč. Zastupitelé s tímto nesouhlasí.
Usnesení č.17 Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek Studiu STA, o.p.s.
Krnov.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 18 Zastupitelstvo obce schválilo na své říjnové schůzi podání žádosti o bezúplatný
převod zemědělského pozemku p.č. St. 120, druh stavby vodárna o výměře 11 m² a nyní
schvaluje jeho převod.
Usnesení č.18 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. St. 120
v k.ú. Malá Štáhle o výměře 11 m² se Státním pozemkovým úřadem.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 19 Různé:
Mikulášská besídka byla tento rok trochu jiná, než ji místní děti znají. Podle slov pana
starosty to byla vydařená akce a všem přítomným se líbila. Dík patří všem, kteří se na
akci podíleli.
Společenský večer je naplánován na 7.2.2015, předběžně je objednaná hudba –
Alternativa z Rýmařova. K tomuto bodu pan starosta navrhl, že po diskuzi mezi
občany opět zazněla žádost o probourání dveří mezi společenským sálem
a tělocvičnou. Zastupitelé po krátké diskuzi o tomto nechali hlasovat a jsou pro.
Usnesení č.19
Zastupitelstvo obce schvaluje probourání místnosti – dveří - mezi společenským
sálem a tělocvičnou.
Schváleno 4-mi přítomnými členy ZO, 1 přítomný člen ZO se zdržel hlasování.
Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 15.12.2014 v 19.00 hod..
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 5.1.2015 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 22.12.2014
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová ……………………….….
František Vlček
Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

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