Obec Malá Štáhle
Č.j. 339/02/2020

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 7/2020
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 14.12.2020 v 17.00 hod. ve společenském sále Obecního domu
v Malé Štáhli
Přítomni: Ladislav Podhorský, Vladimír Studený, Bc. Petra Neshodová, David Janík, Petr
Kročil, Jana Bauerová, Milan Mackura
Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Vladimír Neshoda, Radek 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 Ing. Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a Petr Kročil.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení 6/2020.
2. Rozpočet na rok 2021.
3. Střednědobý výhled 2022 – 2024.
4. Inventarizační komise.
5. Rozpočtové opatření č. 4.
6. OZV č.1/2020 – poplatek za odpad.
7. Kontrola finančního výboru.
8. Kontrola kontrolního výboru.
9. Cenová nabídka na svoz odpadu na rok 2021 dodatek smlouvy.
10. Smlouva o poskytování služeb – Radek Bula ml.
11. Smlouva na odhrn sněhu – Petr Kročil.
12. Záměr pronájmu pozemků
13. Pohledávka – Brikastav
14. Aktualizace Strategického plánu obce
15. Dotace MMR
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.6/2020 ze dne 12.10.2020 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
Ad. 2 Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení Návrh rozpočtu na rok 2021
v závazných ukazatelích – paragrafech a také jako rozpis, kde jsou podrobně
u jednotlivých paragrafů uvedeny všechny položky. Návrh byl zveřejněn na úřední
desce od 27.11.2020. Pan Petr Kročil navrhuje navýšit položku opravy a udržování,
u paragrafu bytového hospodářství, o 400 tis. Kč.
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Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021, s úpravou
navýšení výdajů u bytového hospodářství o 400 tis. Kč v kompenzaci
s položkou 8115 – financování. Rozpočet se schvaluje v paragrafech.
Pro: 4 přítomni ZO, proti: 0, zdrželi se: 3 přítomni ZO (Vladimír Studený,
Petr Kročil, Milan Mackura)
Rozpočet na rok 2021 byl schválen.
Ad. 3 Návrh střednědobého výhledu na léta 2020 – 2024 byl zveřejněn na úřední desce
v době od 27.11.2020 do 15.12.2020.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu na léta 2020
– 2024.
Pro: 4 přítomni ZO, proti: 0, zdrželi se: 3 přítomni ZO (Vladimír Studený,
Petr Kročil, Milan Mackura)
Střednědobý výhled, na léta 2022 – 2024, byl schválen.
Ad. 4 Starosta navrhuje složení inventarizační komise ve složení: Vladimír Studený –
předseda, Milan Mackura a David Janík – členové komise.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise dle návrhu
pana starosty.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4, ve kterém se mj.
promítne především přijatá půjčka a neinvestiční transfer spojený s akcí kotlíkových
půjček a ve výdajích pak dojde ke snížení v paragrafu bytové hospodářství a územní
plánovaní.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 tak, jak bylo
předloženo.
Pro: 4 přítomni ZO, proti: 0, zdrželi se: 3 přítomni ZO (Vladimír Studený,
Petr Kročil, Milan Mackura).
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno.
Ad. 6 Obecně závaznou vyhláškou č.1/2020 se mění poplatek za svoz komunálního odpadu
na 600,-Kč/rok/občana. Vyhláška nabývá platnosti dne 1.1.2021.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2020.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Finanční výbor provedl kontrolu účetních a pokladních dokladů za 3.Q.2020. Za
kontrolované období byla výborem navržena doporučení, se kterými zastupitelstvo obce
seznámil předseda výboru – Petr Kročil.
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Usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru za
kontrolované období - 3.Q.2020.

Ad. 8 Bc. Petra Neshodová, předsedkyně kontrolního výboru, přednesla zprávu z provedené
kontroly plnění usnesení ZO a kontrolu vyřizování stížnosti občanů za 3.Q.2020.
Usnesení za kontrolované období jsou průběžně plněna a za 3.Q.2020 nebyla obci
doručena žádná stížnost ze strany občanů.
Starosta navrhuje odměnu členkám kontrolního a finančního výboru ve výši 100,-Kč za
každou kontrolu, které se zúčastnili.
Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za
kontrolované období - 3.Q.2020.

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu ve výši 100,-Kč/kontrola členkám
kontrolního a finančního výboru.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Dodatek č. 14 Smlouvy o převzetí, svozu, skladování a likvidaci odpadu od Městských
služeb Rýmařov, stanovuje měsíční platbu ve výši 9.899,-Kč.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 14 o převzetí, svozu, skladování
a likvidaci odpadu.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Smlouva o poskytování služeb na rok 2021 na správu webových stránek obce bude
uzavřena s panem Radkem Bulou ml.
Usnesení č.10

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na správu webových služeb
s panem Radkem Bulou ml.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 11 Smlouva na odhrnování sněhu v obci bude uzavřena s panem Petrem Kročilem.
Usnesení č.11

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na odhrnování sněhu v obci
s panem Petrem Kročilem.
Pro: 6 přítomných ZO, proti: 0, zdržel se: 1 přítomný ZO (Petr Kročil).
Smlouva na odhrnování sněhu byla schválena.

Ad. 12 Záměr pronájmu pachtovních pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od
27.11. do 15.12.2020 a nebylo k němu připomínek. Zastupitelé rozhodli pronajmout
pozemky podle žadatelů takto:
1. Pan Pavel Kročil st. – p.č. 53/3, 401/4, 2/1, 2/5, 4/4, 6/1, 56/5, 56/6, 97/8,
361, 363/1, 365/2, 366/3 a 395/1 a části pozemků p.č. 82/1, 43, 386/13.
2. Pan Petr Kročil – 15/1, 22/1, 130/1, 169/3, 270/3, 401/3, 322/3 a části
pozemků p.č. 108/2 a 429.
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Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce schvaluje pacht pozemků p.č. 53/3, 401/4, 2/1, 2/5, 4/4,
6/1, 56/5, 56/6, 97/8, 361, 363/1, 365/2, 366/3 a 395/1 a části pozemků p.č.
82/1, 43, 386/13 panu Pavlu Kročilovi.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelstvo obce schvaluje pacht pozemků 15/1, 22/1, 130/1, 169/3,
270/3, 401/3, 322/3 a části pozemků p.č. 108/2 a 429 panu Petru Kročilovi.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 13 Na účtu 316 300 evidujeme pohledávku – půjčku firmě Brikastav, s.r.o. Jívová ve
výši 249.000,-Kč. Po doručení Usnesení o zastavení exekuce povinné firmy
z důvodu její nemajetnosti navrhuje starosta obce tuto pohledávku odúčtovat
a vyřadit tak z pohledávek. Pan Petr Kročil navrhuje zastupitelstvu obce, aby se na
splátce pohledávky všichni zastupitelé podíleli svými odměnami, včetně srážky
z platu účetní obce. Vedla se diskuze a na příští lednové schůzi se všichni zastupitelé
k dané problematice vyjádří a danou situaci vyhodnotí.
Usnesení č.13 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 14 Zastupitelům obce byla předložena ke schválení aktualizace Strategického plánu
obce, ve které se mj. počítá s rekonstrukcí a modernizací multifunkčního hřiště.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Strategického plánu obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 15 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dotační tituly na podporu obnovy
a rozvoje venkova. Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000
obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.
Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.
Starosta obce navrhuje podat žádost v rámci této podpory na dotaci na rekonstrukci
a modernizaci multifunkčního hřiště.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
a modernizaci multifunkčního hřiště na MMR ČR v rámci podpory
obnovy a rozvoje venkova.
Schváleno všemi přítomnými.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 14.12.2020 v 18.30 hod.
Zápis zhotoven dne: 21.12.2020, zapsala: Ing. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….. Petr Kročil ………………….….
Vladimír Studený
místostarosta

Ladislav Podhorský
starosta
Strana 4
zápisu č.7/2020 jednání zastupitelstva obce dne 14.12.2020

