Obec Malá Štáhle
Č.j. 552/02/2018

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 8/2018
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 5.9.2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, Petr Kročil, Bc. Petra Neshodová, Jana
Bauerová
Nepřítomni: František Vlček, 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 5
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.7/2018
2. Smlouva o finanční výpomoci
3. Rozpočtové opatření č.3/2018
4. Informace k plnění rozpočtu za 2.Q.2018
5. Zpráva kontrolního výboru za 2.Q.2018
6. Směna pozemků s panem Kročilem
7. Dotace na revitalizaci území po důlní činnosti
8. Různé:
 Akce září - říjen
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.7/2018 ze dne 23.7.2018 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Dotace na opravu kaple od MZE bude připsána na účet obce až po zaplacení faktury
z ČNB, což byla jedna z podmínek přiznání dotace stanovená v zásadách pro
poskytování dotace. Faktury za opravu kaple byly ovšem proplaceny z účtu vedeného
u ČS a.s.. Po konzultaci s MZE a s KÚ MSK Ostrava je doporučený postup ten, že
firma vrátí původní platbu a my poté poukážeme novou platbu z ČNB. Vzhledem
k tomu, že firma, která opravovala kapli, je firmou malou, a tudíž nemá k dispozici
finanční hotovost v potřebné výši, podala žádost o poskytnutí finanční výpomoci ve
výši 299.000Kč na profinancování akce „oprava a údržba kaple sv. Jana Křtitele v Malé
Štáhli“. Termín splatnosti půjčky je do 5.10.2018.
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Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 299.000Kč s firmou BRIKASTAV
s.r.o., Jívová.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 299.000Kč s firmou
BRIKASTAV s.r.o., Jívová.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 3 Rozpočtové opatření č.3/2018 se týká především proúčtování návratné finanční
výpomoci, proúčtování výdajů na opravu kaple a také dotace a výdajů spojených
s nadcházejícími volbami.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2018 tak, jak bylo
předloženo.
4 členové ZO pro, 1 člen ZO se zdržel hlasování.
Rozpočtové opatření č.3/2018 bylo schváleno.
Ad. 4 Zastupitelům obce byl předložen finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků za 2.Q.2018. Skutečné čerpání příjmů je na 57,19%
a výdaje na 54,73% schváleného rozpočtu.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 5 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení a vyřizování stížnosti od občanů. Ve
2.Q.2018 nebyly podány žádné stížnosti a kontrolní výbor neshledal v plnění usnesení
žádné nedostatky.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu kontrolního výboru za 2.Q.2018.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Směna pozemků s panem Pavlem Kročilem st. se týká obecních zahrádek (pozemků
p.č. 386/16, 432/2 a 432/3). Pan Kročil v den zasedání ZO podal žádost o směnu těchto
pozemků o celkové výměře 850 m² s obecním pozemkem p.č. 2/10 o výměře 311 m².
Chata, kterou tento pozemek obklopuje je však v současné době v dražbě. Zastupitelé
diskutovali o tomto problému a dohodli se, že celou záležitost budou znovu projednávat
až po zveřejnění záměru směny pozemků a uskutečnění dražby.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Pan starosta informoval zastupitele o přiznání dotace na realizaci akce „Revitalizace
území po důlní činnosti“. Nyní se vyřizuje podání zadávací dokumentace a je potřeba
upravit dokumenty z minulých let.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 8
 Na pátek 28.9. je naplánováno dýňování s lampiónovým průvodem a na sobotu 29.9.
setkání seniorů, kdy kapela Alternativa z Rýmařova bude hrát zpočátku lidové písně
a poté bude pokračovat volná zábava bez vstupného v rámci ukončení volebního
období. Drobné občerstvení pro seniory bude zajištěno z rozpočtu obce.
 Drakiádu s opékáním jablek a brambor v ohni zorganizujeme podle počasí a s rodiči
dětí se domluvíme operativně telefonicky.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 5.9.2018 v 19.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno již jako ustavující zasedání po volbách do
obecních zastupitelstev, na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 12.9.2018
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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