Obec Malá Štáhle
Č.j. 177/02/2018

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 3/2018
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 12.3.2018 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Bc. Petra Neshodová, David
Janík, Jana Bauerová
Nepřítomni: Petr Kročil
Hosté: Karla Valášková, Jan Bauer
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.2/2018
2. Kontrola plnění rozpočtu za 4.Q.2017
3. Informace ze školení na ochranu osobních údajů - GDPR
4. Informace ze schůze SOR
5. Informace k uzavření skládky odpadů
6. Různé:
 Vyhodnocení akcí únor - březen
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.2/2018 ze dne 12.2.2018 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Zastupitelům obce byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 12/2017.
Skutečné plnění příjmů v rozpočtu jsou ve výši 97,15% schváleného rozpočtu a výdaje
ve výši 95,37%.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 3 Pan starosta podal zastupitelům informaci ze školení na ochranu osobních údajů
GDPR, kdy každá obec musí vypracovat analýzu rizik za svůj úřad. Obce, které jsou ve
Sdružení obcí Rýmařovska, budou mít společného pověřence, který bude pro obce
vykonávat zákonem stanovenou činnost.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 4 Na členské schůzi SOR, kde se mimo jiné probírala hlavně problematika GDPR, se
také diskutovalo o možnosti vybudování cyklostezky, o které se hovořilo již před lety.
Byla představena firma WITERO s.r.o., která by zajišťovala přidělení dotace na tento
projekt.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 5 Městské služby Rýmařov s.r.o. podaly na KÚ MSK Ostrava, odbor životního prostředí
žádost o uzavření skládky odpadů v Malé Štáhli. Schůzka proběhla na místě samém za
přítomnosti obou stran a pana starosty. Závěrem schůzky bylo dohodnuto, že o skládku
bude pečovat provozovatel skládky – právnická osoba Městské služby Rýmařov, s.r.o.,
v souladu s provozním řádem skládky po dobu min. 30 let, a v souladu s rozhodnutím
krajského úřadu.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 6 Různé:
Zastupitelé zhodnotili kulturní akce za měsíc únor a březen - dětský maškarní ples
a MDŽ - jako vydařené. Všem, kteří se na přípravách akcí podíleli, děkujeme.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
Mimo program jednání:
Přítomní hosté se dotazovali na možnost prodeje stavebních pozemků v obci. Pan starosta
podal potřebné informace i vysvětlení k budoucímu prodeji pozemků.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 12.3.2018 v 19.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 18.4.2018 v 18,30 hod. na obecním
úřadě.
Zápis zhotoven dne: 19.3.2018
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
František Vlček

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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