Obec Malá Štáhle
Č.j. 251/02/2019

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 3/2019
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 29.4.2019 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni zastupitelé: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, Bc. Petra Neshodová, David
Janík, Vladimír Studený, Milan Mackura
Nepřítomni zastupitelé: Petr Kročil (na schůzi ZO se dostavil v průběhu 11 bodu jednání)
Hosté: Ing. Jan Rapouch, Petr Sekanina
Ostatní přítomni: Jana Dohnalová, Vladimír Neshoda, Pavel Kročil st., Miroslava
Ohnoutková, František Studený, Petr Mayer, Eva Pilátiková, Mária Pospíšilová,
František Vlček
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 Vladimír Studený.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení č. 1/2019 a 2/2019
2. Spojené lesy – zpráva o hospodaření
3. Rozpočtové opatření č.1/2019
4. Kontrola plnění rozpočtu za 1.Q.2019
5. Zpráva finančního výboru
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
8. Prodej části pozemku p.č.2/1
9. Směna pozemků
10. Nabídka předmětů se symboly obce
11. Různé:
 Veřejná schůze
 Akce
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.1/2019 ze dne 18.2.2019 a usnesení ze zápisu č.2/2019 ze dne
12.3.2019 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
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Ad. 2 Jednatel společnosti Spojené lesy s.r.o., Ing. Jan Rapouch, podal zastupitelstvu
informace o stavu lesnictví a hospodaření společnosti za rok 2018 celkově a poté
seznámil zastupitele s hospodařením v lesích naší obce. Celkové hospodaření je
ovlivněno kůrovcovou kalamitou, nedostatkem sazenic a měnící se funkcí lesa.
Ministerstvo zemědělství vydalo opatření obecné povahy, které je zveřejněno na
webových stránkách. Dále ministerstvo připravuje kompenzaci, aby vyrovnalo ztráty
hospodaření v lesích. Poradenské služby jsou dotovány z ministerstva a ty jsou
financovány přes firmy poskytující tyto služby. Spojené lesy spolupracují s firmou
Foresta SG a.s.
V návaznosti na zprávu pana Ing. Rapoucha předkládá starosta zastupitelstvu ke
schválení Smlouvu o poskytnutí poradenské služby s firmou Foresta SG,a.s. Účelem
této služby je analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů,
pěstování lesa a ochrany lesa a adaptační opatření pro jeho zlepšení, které je v souladu
s Pravidly Ministerstva zemědělství. Celková částka za poskytnutou poradenskou službu
činí 50.215,-Kč, včetně DPH.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí poradenské služby
s firmou Foresta SG, a.s., kterou zastupuje Ing. Ludvík Pavlíček,
akreditovaný poradce MZe.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory
v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na
období 2016-2020.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 Zastupitelům obce byl předložen návrh rozpočtového opatření č.1. Do příjmu se mj.
zařazují splátky půjčených prostředků, v příjmech a výdajích volby do EP, oprava
autobusové zastávky a poradenská činnost v lesním hospodářství, dále výdaj na opravu
domu č.p. 35.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2019 tak, jak bylo
předloženo.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Zastupitelé byli před schůzí seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu za
1.Q.2019. Příjmy jsou na 27,29% skutečného čerpání rozpočtu a výdaje na 19,06%.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
Ad. 5 Kontrolní výbor se při své kontrole zaměřil na plnění usnesení za 1.Q.2019 a vyřizování
podnětů a stížností občanů.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere zprávu kontrolního výboru na vědomí.
Ad. 6 Pro nepřítomnost předsedy finančního výboru se tento bod neprojednával.
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Ad. 7 Starosta podal zastupitelům informaci o kontrole hospodaření, která proběhla 17.4., se
závěrem, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva
bude přiložena jako příloha k Závěrečnému účtu obce Malá Štáhle za rok 2018 a bude
zveřejněna na úřední desce.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 8 Záměr prodeje části pozemku p.č. 2/1 byl zveřejněn na úřední desce v době od
12.4.2019 do konání dnešního zasedání. Jedná se o prodej cca 500m², rozloha bude
upřesněna geometrickým plánem. Pozemek bude prodán za 30,-Kč/m².
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 2/1 za 30,-Kč/m².
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Směnná smlouva se týká části pozemků obecních zahrádek ve vlastnictví p. Kročila
Pavla st. O tom, které obecní pozemky se budou měnit, se vedla diskuze. Záměr směny
bude řádně zveřejněn na úřední desce.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.10 Starosta dal na zvážení zastupitelstvu obce možnost zakoupit smaltovaný znak obce.
Zastupitelé budou tento bod projednávat na příští schůzi ZO.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 11 Různé:
 Veřejná schůze se uskuteční v pátek 31.5.2019 v 18.00hod.
 Dětský den proběhne v sobotu 1.6.2019.
Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Pozn. Na schůzi ZO se dostavil pan Petr Kročil a zastupitelstvo se tudíž vrátilo k projednání
bodu č. 6 – zprávě finančního výboru.
Ad. 6 Finanční výbor provedl kontrolu pokladních a účetních dokladů za 2.pol.2018.
Předseda výboru přečetl zprávu a výbor podává několik návrhů a připomínek ke
konkrétním dokladům. Paní účetní uvedla, že bude na všechny připomínky reagovat a
po příští schůzi výboru chce být dopředu informována na možné návrhy ze strany
kontroly, aby mohla na zasedání hned reagovat, popř. se k připomínkám vyjádřit.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere zprávu finančního výboru na vědomí.
Mimo program jednání:
Vedla se diskuze ohledně obecních studní, opravy MK, kácení dřevin a úpravy veřejné zeleně
a dětského hřiště. Dále také ohledně opakovaného hluku a zápachu v obci.
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 29.4.2019 v 19:15 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 10.6.2019 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 6.5.2019
Zapsala: Bc. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Vladimír Studený ……………………….….

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

Ladislav Podhorský
starosta
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