Obec Malá Štáhle
Č.j. 682/02/2017

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 9/2017
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 16.10.2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ladislav Podhorský, František Vlček, Petr Kročil, Bc. Petra Neshodová, David
Janík, Jana Bauerová
Nepřítomni: Ing. Jiří Dvořák (omluven)
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 Petr Kročil.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení č.8/2017
2. Revokace usnesení č.7 v zápise č.8/2017
3. Smlouva o půjčce
4. Veřejnoprávní smlouva
5. Závěrečný účet SOR
6. Rozpočtové opatření č.4
7. Žádost studia STA o finanční příspěvek
8. Různé:
 Plán akcí na listopad a prosinec
 Stavba plotu – průběh prací
 Vyhodnocení akcí za říjen 2017
 Oprava kaple – průběh prací
 Volby 2017
 Podomní prodej
 Autobusová zastávka směrem na Dolní Moravici
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.8/2017 ze dne 18.9.2017 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Pan starosta upozornil na skutečnost, že schválený podíl i spoluúčast na projektu „Jak
nezabloudit na Rýmařovsku“ nám SOR předložilo bez DPH. Tuto částku ZO schválilo
na minulé schůzi. Proto je nutné, usnesení č.7 zápisu č.8/2017 revokovat a přijmout
nové usnesení s celkovou částkou včetně DPH. S dotací na tento projekt souvisí
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Smlouva o půjčce a Veřejnoprávní smlouva, které se budou na dnešní schůzi ZO
projednávat.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.7 zápisu 08/2017.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 Účelem Smlouvy o půjčce mezi obcí Malá Štáhle a SOR je půjčení finančních
prostředků na dočasné překlenutí jejich nedostatku z důvodu požadavku poskytovatele
na předfinancování projektu „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“ a to ve výši 17 432,-Kč.
Půjčka je bezúročná. Splatnost půjčky je do 14 dnů od převedení dotace na SOR.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky Sdružení obcí
Rýmařovska k předfinancování projektu „Jak nezabloudit na
Rýmařovsku“ ve výši 17 432,-Kč a schvaluje Smlouvu o půjčce.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace se obec Malá Štáhle zavazuje poskytnout
příjemci (Sdružení obcí Rýmařovska) neinvestiční dotaci ve výši 17 432,-Kč na úhradu
části nákladů na realizaci projektu „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“. Celkové náklady
na projekt činí 34 864,-Kč.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Malá Štáhle Sdružení obcí Rýmařovska, k dofinancování
projektu „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“ ve výši 17 432,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Starosta obce přečetl plné znění usnesení, týkajícího se Závěrečného účtu SOR, které
jsme povinni vzít na vědomí. Ostatní již bylo řečeno na minulých schůzích
zastupitelstva obce.
Usnesení č.5:. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí
Rýmařovska za rok 2016 ve smyslu §39, odst. 6 zákona č.250/2000Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a bere na
vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrad, dle Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření SOR ze dne 1.3.2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu kontrolní komise ze dne
15.2.2017 týkající se kontroly hospodaření SOR za rok 2016.
Ad. 6 Vzhledem k revokaci usnesení č.7 zápisu č.8/2017 a přijatému usnesení č.3 a 4 tohoto
zápisu je nutné upřesnit celkový výdaj na projekt „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“ ve
výši 34 864,-Kč. Rozpočtové opatření č. 4 dále mj. obsahuje navýšení ceny stavby plotu
kolem obecních zahrádek a zakoupení vybavení do nově vybudované kuchyňky v MFD.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.4 tak, jak bylo
předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 7 10.10.2017 byla doručena žádost Studia STA Bruntál o finanční příspěvek. Pro rok
2018 se v rozpočtu obce nepočítá s příspěvky pro multimediální agentury.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek Studiu STA Bruntál.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Různé:
 V prosinci počítáme s Mikulášskou besídkou a veřejnou schůzí. Termín bude upřesněn
na listopadové schůzi.
 Stavba plotu bude dokončena v průběhu října.
 Na akci dýňování bylo pro děti mimo dýní na dlabání připraveno i občerstvení z dýní
a i přes deštivý den se děti dočkaly vytouženého lampiónového průvodu.
Zastupitelé obce se shodli, že na příští akci setkání seniorů bude nejspíš pozvána jiná
kapela, která se některým přítomným nezamlouvala, ale i tak se přítomní pobavili.
 Starosta obce informoval zastupitele o průběhu prací na opravě kaple.
 Starosta vyzval zastupitele k účasti na volbách do PS PČR, které se uskuteční
20.-21.10.2017.
 Bc. Petra Neshodová se dotazovala, na žádost občanů, zda máme možnost schválit
veřejnou vyhlášku, či nařízení o zákazu podomního prodeje, který místní občany
obtěžuje. Pan starosta podá dotaz na oddělení dozoru a kontroly MV ČR.
 Autobusová zastávka směrem na Dolní Moravici je značně poničená. Pan starosta
osloví vedení města Rýmařova, s žádostí o její opravu.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 16.10.2017 v 18.45 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 13.11.2017 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 18.10.2017
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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