Obec Malá Štáhle
Č.j. 141/02/2019

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 2/2019
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 12.3.2019 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, David Janík, Petr Kročil, Vladimír Studený,
Milan Mackura
Nepřítomni: Bc. Petra Neshodová (dostavila se v průběhu jednání bodu č.2)
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 David Janík a Petr Kročil.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Schválení smlouvy na opravu čekárny
2. Schválení investičního záměru na modernizaci a rekonstrukci obecních bytů
Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 V měsíci únoru, při sněhové kalamitě, byla autobusová čekárna směrem na Bruntál
nabourána a zničena neznámým řidičem. Po ohledání na místě samém s technikem
z pojišťovny Generali a.s. byl sepsán protokol. Protože je čekárna obcí pojištěna, bude
po opravě pojišťovnou uhrazena. Pan starosta oslovil s možností opravy firmu WOOD
INTEX, s.r.o., která nám čekárny stavěla. Tato firma však nemá na opravu čas,
vzhledem k velkému pracovnímu vytížení. Cenovou nabídku na opravu čekárny
zaslala firma BRIKASTAV,s.r.o. v ceně cca 44.269,-Kč bez DPH.
Usnesení

č.

1:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
BRIKASTAV,s.r.o. na opravu autobusové čekárny.
Schváleno všemi přítomnými.

o

dílo

s firmou

Ad. 2 Schválený investiční záměr je potřebný jako příloha k žádosti o dotaci na modernizaci
a rekonstrukci obecních bytů. Jde především o zateplení fasády, opravu střechy
a výměnu rozvodů a instalaci tepelného čerpadla.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr na modernizaci
a rekonstrukci obecních bytů.
Schváleno všemi přítomnými.
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Obec Malá Štáhle
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 12.3.2019 v 19.15 hod.
Zápis zhotoven dne: 20.3.2019
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: David Janík …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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