Obec Malá Štáhle
Č.j. 310/02/2017

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 5/2017
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 15.5.2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Petr Kročil, Bc. Petra
Neshodová, David Janík, Jana Bauerová
Hosté: Vladimír Neshoda
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.
Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavili
všichni členové, 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. 4/2017
2. Závěrečný účet obce za rok 2016
3. Projednání zprávy o kontrole hospodaření KÚ MSK Ostrava
4. Schválení účetní závěrky za rok 2016
5. Informace o plnění rozpočtu za 1.Q.2017
6. Odměny členům výborů za provedené kontroly
7. Pronájem hrobového místa – p. Švejdík Jan ml.
8. Splacení úvěru
9. Žádost linky bezpečí o finanční podporu
10. Asociace rodičů přátel ZP - žádost
11. Různé:
 Kácení máje a dětský den
 Dotaz pana Neshody
 Informace o výši stočného
 Pouť v místní kapli 25.6.2017
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.4/2017 ze dne 12.4.2017 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Před jednáním zasedání zastupitelstva obce se zastupitelé opět vrátili k diskuzi ohledně
prodeje dřeva z obecních lesů a oplocení obecních zahrádek.
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Pan starosta dále informoval zastupitele o veřejné schůzce z odboru stavebního z MěÚ
Rýmařova dne 10.5.2017 na obecním úřadě, která se týkala navazujícího řízení o povolení
změny v užívání stavby firmy Kovošrot Moravia CZ a.s.
Ad.2 Závěrečný účet obce Malá Štáhle byl předložen v písemné formě zastupitelům
a zveřejněn na úřední desce, včetně povinných příloh, v době od 27.4.2017 do
15.5.2017 a byl projednán s občany na veřejné schůzi dne 5.5.2017. Nebylo k němu
připomínek.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Štáhle za rok
2016 se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle je povinnou přílohou
Závěrečného účtu. Kontrola proběhla na OÚ dne 5.4.2017 a při přezkoumání
hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016 nebyly dle § 10 odst. 3
písm. a) zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 4 Zastupitelé po předložení podkladů, které jsou zapotřebí ke schválení účetní závěrky a
jsou definovány ve vyhlášce č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schválení účetních
závěrek, zejména pak rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty, dále pak inventarizační
zpráva za rok 2016 a výsledek kontroly hospodaření obce, zjistili, že účetní závěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci obce.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období 2016, sestavenou ke dni 31.12.2016.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Zastupitelstvu obce byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 1.Q.2017.
Skutečné příjmy jsou na úrovni 34,37% a výdaje na 23,58% schváleného rozpočtu.
V příjmové položce je navýšení především v daňové položce 1112, která byla upravena
rozpočtovým opatřením schváleným na dubnové schůzi.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 6 Za rok 2016 byly provedeny kontroly členkami výborů finančního i kontrolního. Za
každou provedenou kontrolu se navrhuje odměna ve výši 100,-Kč/kontrola. Odměny
budou zahrnuty do odměn na měsíc květen, s výplatním termínem červen 2017.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu 100,-Kč/kontrola členkám výborů
finančního a kontrolního za rok 2016.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 7 Záměr pronájmu hrobového místa, panu Jana Švejdíkovi ml., byl zveřejněn na úřední
desce v době od 13.4.2017 do 2.5.2017 a nebylo k němu připomínek.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hrobového místa panu Janu
Švejdíkovi ml.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Pokud bychom úvěr předčasně splatili, ušetříme za vedení účtu a úroku z úvěru za rok
2019 cca 12.000,-Kč. Zastupitelé se shodli na tom, že budeme pokračovat v řádném
splácení, tzn. 60.000,-Kč/Q. a mimořádné splátky nebudeme zavádět.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje postup - pokračovat ve splácení řádných
splátek, bez předčasného splacení úvěru.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí.
Zastupitelé se shodli na tuto akci nepřispívat.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu Lince bezpečí.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Rovněž Asociace rodičů a přátel školy, klub RADOST z Prostějova žádá o finanční
podporu a zastupitelstvo obce opět rozhodlo nepřispívat.
Usnesení č.10

Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu Klubu RADOST,
Prostějov.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 11 Různé:
 Dětský den a kácení máje se uskuteční dne 3.6.2017, občané budou informováni
plakáty. Pro děti budou nakoupeny odměny a sladkosti.
 Dotaz pana Neshody vzešel z jednání ZO ze dne 12.4.2017, kdy se zastupitelé shodli,
že společně obejdou a označí stromy, které se poté budou moci v průběhu podzimu
pokácet. 14.4. však již bylo 6 stromů pokáceno. Otázka zněla, zda bylo vydáno
povolení. Pan Vlček na dotaz odpověděl a zastupitelé se shodli na tom, že pokud bude
vydáno povolení předsedou výboru pro životní prostředí, je potřeba toto nahlásit na
obecním úřadě, pro doplnění do evidence o vydaných povoleních.
 Podle výpočtu skutečných nákladů za ČOV za rok 2016 se stočné zatím měnit nebude
a zůstává i nadále 40,16Kč/m³.
 Pouť v místní kapli se bude konat v neděli 25.6.2017 v 11.30 hod.
Usnesení č.11:
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení sladkostí a odměn pro děti na dětský
den.
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení na pouť v místní kapli.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 15.5.2017 v 19.15 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 12.6.2017 v 18. hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 22.5.2017
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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