Obec Malá Štáhle
Č.j. 9/02/2021

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 1/2021
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 20. ledna 2021 v 17.00 hod. v Obecním domě
Přítomni členové ZO: Ladislav Podhorský, Vladimír Studený, Bc. Petra Neshodová, Petr
Kročil, Milan Mackura, Jana Bauerová
Nepřítomni členové ZO: David Janík
Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Vladimír Neshoda, Michal Podhorský
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 Ing. Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a Petr Kročil.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení 7/2020.
2. Pohledávka - Brikastav
3. Dodatek č.21 – Spojené lesy s.r.o.
4. Žádost o finanční příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené Bruntál
5. Žádost o finanční příspěvek – Diakonie Bruntál
6. Rozpočet SOR
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.7/2020 ze dne 14.12.2020 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
Ad. 2 Účetní obce stručně objasnila vznik pohledávky firmy BRIKASTAV s.r.o., která je
nyní v likvidaci. Po konzultaci s právním oddělením KÚ MSK Ostrava a advokátkou
paní Soukupovou bude sepsána mezí účetní a obcí Dohoda o narovnání v souvislosti
s touto pohledávkou. O celé záležitosti se vedla obsáhlá diskuze. Starosta obce navrhuje
pohledávku firmy BRIKASTAV s.r.o. odepsat z důvodu nemajetnosti firmy, jak je
uvedeno v usnesení o zastavení exekuce.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje odpis pohledávky firmy BRIKASTAV,
s.r.o.
Pro: 3 členové ZO, Proti: 1 člen ZO (Vladimír Studený), zdrželi se: 2 členové
ZO (Petr Kročil, Milan Mackura)
Odpis pohledávky firmy BRIKASTAV s.r.o. nebyl schválen.
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Ad. 3 Dodatkem č. 21 se sjednává cena pronájmu obecních lesů na rok 2021 ve výši
1.000,-Kč.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 21 se Spojenými lesy s.r.o.
Rýmařov.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Centrum pro zdravotně postižené v Bruntále žádá o finanční dar na svůj provoz.
Zastupitelé schvalují částku ve výši 3.000,-Kč.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje 3.000,-Kč pro Centrum pro zdravotně
postižené v Bruntále.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Žádost o finanční příspěvek zaslala obci Slezská diakonie v Bruntále – sociální
rehabilitace. Zastupitelé se shodli, že v současné době této instituci příspěvek
neposkytnou.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 6 Rozpočet SOR byl zveřejněn na úřední desce v době od 27.11.2020 do 15.12.2020 a
nebylo k němu připomínek.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Účetní obce se mimo program jednání ZO vyjádřila k poslední kontrole finančního výboru.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 20.1.2021 v 18.00 hod.
Zápis zhotoven dne: 26.1.2021
Zapsala: Ing. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Vladimír Studený
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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