Obec Malá Štáhle
Č.j.739/02/2016

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 9/2016
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 10.10.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Petr Kročil, Bc. Petra
Neshodová, Jana Bauerová
Nepřítomni: David Janík
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.
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 Bc. Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení č. 8/2016
2. Dotace Foresta
3. Schůzka – JD Rozhlasy
4. Rozpočtové opatření č. 6
5. Informace k projektu – Hlášení rozhlasu
6. Volby 2016
7. Různé:
 Vyhodnocení konaných akcí
 Plán akcí na říjen – listopad
 Informace o odběru vody z obecních studní
 Rozhodnutí č. 25/2016
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.8/2016 ze dne 12.9.2016 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Plocha vedle autobusové zastávky směrem na Bruntál (kontejnery na odpady) se bude
upravovat na jaře příštího roku.
Ad. 2 Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o poskytnutí poradenské služby
s firmou FORESTA SG, a.s. Vsetín. Účelem smlouvy je poskytnutí poradenské služby
na téma P2 – Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení
konkurenceschopnosti. Tyto poradenské služby budou dotované a celková částka za
služby činí 50 215,-Kč.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí poradenské služby
s firmou FORESTA SG, a.s.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 3 Starosta informoval zastupitele obce o schůzce se zástupcem firmy JD Rozhlasy,
kterého informoval o špatné srozumitelnosti vysílání z obecního rozhlasu. Toto firma
řeší v současné době novým programem. Navíc poskytují služby informování občanů
formou SMS zpráv a e-mailem. Byla domluvena schůzka s technikem firmy JD
Rozhlasy, který vysvětlí princip a obsluhu těchto funkcí. Poté bude starosta zastupitele
informovat o dalším jednání.
Navíc podali nabídku na solární osvětlení, které bychom mohli umístit k přechodu pro
chodce směrem k autobusové zastávce na Rýmařov. Zastupitelé se shodli, že kvůli
bezpečnosti bude světlo pořízeno, předpokládaná částka je 15 000,-Kč.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení solárního svítidla k osvětlení
přechodu pro chodce za cca 15 000,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Ad. 4 Rozpočtové opatření č. 6 se týká schválené smlouvy o poskytnutí poradenské služby
s firmou FORESTA, včetně přijaté dotace a pořízení solárního svítidla.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 tak, jak bylo
předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Vzhledem k projednanému předchozímu bodu č. 3, nebude s největší pravděpodobnosti
projekt Hlášení rozhlasu realizován.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
Ad. 6 Výsledky voleb do Krajských zastupitelstev a prvního kola Senátu PČR jsou zveřejněny
na úřední desce Obecního úřadu. V naší obci přišlo volit 46,2% voličů. Výsledky
druhého kola budou rovněž zveřejněny na úřední desce.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Různé:
 Akce dýňování, spojená s lampiónovým průvodem se dětem líbila a následné setkání
seniorů se živou hudbou přineslo rovněž pobavení, i přes nízkou účast.
 Na měsíc říjen – listopad plánujeme akci Drakiáda spojenou s opékáním brambor
a jablek v ohni. Akce se uskuteční podle počasí a termín bude všem včas oznámen.
 Starosta informoval zastupitele o dalším postupu ve věci jednání o odběrech vody
z obecních studní.
 10.10.2016 bylo doručeno Rozhodnutí č.25/16 z MěÚ Rýmařov, týkající se
dodatečného povolení „12 ks válcových nadzemních nádrží včetně vedení plynu“ na
pozemku st. p.č. 34 a na pozemku p.č. 450, oba v k.ú. Malá Štáhle, společnosti
Kovošrot – Moravia CZ a.s.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 10.10.2016 v 18,15 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 7.11.2016 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 17.10.2016
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
František Vlček

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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