Obec Malá Štáhle
Č.j. 159/02/2014

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 2a/2014
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 24.2.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr
Kročil, Jana Bauerová
Nepřítomni: Ladislav Podhorský
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 šest
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. Schválení smlouvy o úvěr u České spořitelny, a.s.
2. Schválení kupní smlouvy – Vladimír Studený
3. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace - Kotelna

Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Ve smyslu jednání zastupitelstva obce dne 13.1.2014 byla na Českou spořitelnu, a.s.
pob. Opava, podána žádost o úvěr na financování akce „Urbanizace návsi III.etapa“ –
přeložka DTS a přeložka vedení NN. ČS předložila návrh smlouvy na úvěrovou částku
ve výši 1,5 mil. Kč, čtvrtletní pribor. Úvěr bude splácen pravidelnými čtvrtletními
splátkami ve výši 60 000,-Kč, poslední splátka ve výši nesplaceného úvěru bude
zaplacena do 20.12.2020.
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0379945489 na projekt
„Malá Štáhle – přeložka DTS a přeložka vedení NN ve výši 1,5, mil.Kč u
České spořitelny, a.s..
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 2 S panem Vladimírem Studeným byla sepsána Smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy na prodej pozemku p.č. 35/17 o výměře 24 m² pro výstavbu garáže. V článku
IV. této smlouvy se Obec zavazuje uzavřít kupní smlouvu bezprostředně po povolení
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stavby garáže. Povolení již bylo vydáno, proto pan starosta předkládá zastupitelstvu ke
schválení kupní smlouvu. Pozemek bude prodán za 30,-Kč/m².
Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s panem Vladimírem
Studeným na prodej pozemku 35/17 o výměře 24m² za cenu 30,-Kč/m²
pro výstavbu garáže.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 3 Navrhuje se, aby Obec ustoupila z realizace projektu „Rozšíření muzea v Malé Štáhli –
obnova a využití kotelny“ z nedostatku finančních prostředků a tím obec současně
přistoupila k zrušení dohody o financování projektu se Státním zemědělským
intervenčním fondem v Opavě.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení z realizace projektu „Rozšíření
muzea v Malé Štáhli – obnova a využití kotelny“ a tím i zrušení dohody o
financování projektu se SZIF Opava.
Schváleno všemi přítomnými.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 24.2.2014 v 18.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 3.3.2014 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 24.2.2014
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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