Obec Malá Štáhle
Č.j. 01/02/2013

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 1/2013
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 9.1.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr
Kročil, Ladislav Podhorský, Jana Bauerová
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.
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 Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Petr Kročil a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce :
1. Kontrola usnesení 12/2012
2. Projekt „Urbanizace návsi III.etapa“
3. Výzva stavebního úřadu k VB na pozemku p.č. 35/2 a 17
4. Pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 35
5. Pronájem části pozemku p.č. 347/2 pí. Ohnoutkové
6. Schválení Dodatku č. 6 Smlouvy č. 1/2010 s Městskými službami s.r.o. Rýmařov
7. Zateplení Obecního domu a domu č.p. 35
8. Různé:
 společenský večer 2.2.2013
 maškarní rej pro děti 26.1.2013
 odměny za členy kontrolního a finančního výboru

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.12/2012 ze dne 10.12.2012 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
Ad. 2 Pan starosta informoval zastupitele obce, že v souvislosti s projektem „Urbanizace
návsi III.etapa“ nejsou od minulého zasedání žádné nové informace.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 3 Pro potřebu další řízení ve věci stavby „Garáž pro osobní automobil“, jak to uložil
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Stavebnímu úřadu v Rýmařově vyzval Stavební
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úřad obec Malá Štáhle dopisem ze dne 12.12.2012, aby požádal o výmaz zápisu o
věcném břemeni pro vodovodní přípojku z obecní studny k domu č.p. 55, ježto smlouva
o věcném břemeni ze dne 12.6.2006 je neplatná, jak to vyplývá z odůvodnění
Rozhodnutí soudu v Bruntále, odůvodnění Rozhodnutí o odvolání k Rozsudku,
vydaným Krajským soudem v Ostravě a odůvodněním v Rozhodnutí vydaným
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v řízení o odvolání proti Rozhodnutí
Stavebního úřadu v Rýmařově. Pan starosta přečetl zastupitelstvu obce dopis ve věci
neplatnosti smlouvy o věcném břemeni, který je adresován Katastrálnímu úřadu
v Bruntále. Smlouva o věcném břemeni bude nahrazena novou, bude-li zpracován
geometrický plán, který bude odpovídat skutečnosti a po schválení ZO bude proveden
zápis na KÚ Bruntál.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje podání na Katastrální úřad o výmaz zápisu
na věcné břemeno pro vodovodní přípojku k domu č.p. 55 ze dne
12.6.2006.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Od 12.12.2012 do 31.12.2012 byl vyvěšen záměr pronájmu bytu č.2 v domě č.p. 35.
Pan Milan Bumbál podal žádost o pronájem tohoto bytu. Zastupitelstvo obce
s pronájmem souhlasí s podmínkou, že se pan Bumbál stane občanem obce s trvalým
pobytem.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 35 panu
Milanu Bumbálovi.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Dne 31.12.2012 byl vyvěšen pronájem části pozemku p.č. 347/2 o výměře 22 m² paní
Miroslavě Ohnoutkové za účelem skladování dřeva.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 347/2 o
výměře 22 m² paní Miroslavě Ohnoutkové za cenu 0,50Kč/m².
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Z důvodu změny DPH bude na rok 2013 navýšen poplatek za svoz odpadu od
Městských služeb Rýmařov, dle Dodatku č. 6 Smlouvy č. 1/2010 o převzetí, svozu,
skladování a likvidaci odpadu.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 Smlouvy č. 1/2010 o převzetí,
svozu, skladování a likvidaci odpadu s Městskými službami Rýmařov.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Je nutné provést zateplení Obecního domu ve stropních prostorech a šikmin bytu
správce tzv. foukanou izolací. Cena zateplení je 48 100,-Kč. Pan starosta navrhl provést
zateplení rovněž v domě č.p.35, cena cca 60 000,-Kč. Zateplení provede firma
MALACATE s.r.o., Praha.

Strana 2
zápisu č. 1/2013 jednání zastupitelstva obce dne 9.1.2013

Obec Malá Štáhle
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje zateplení Obecního domu v ceně 48 100,-Kč
a zateplení domu č.p. 35 v ceně cca 60 000,-Kč, firmou MALACATE
s.r.o., Praha.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 8 Různé:
 V sobotu 2.2.2013 se uskuteční v Obecním domě společenský večer, vstupné 50,-Kč,
bohatá tombola a k tanci bude hrát kapela Happy End.
 V sobotu 26.1.2013 bude pro děti zorganizován v Obecním domě od 14.30 hod.
maškarní rej, plakáty jsou již zveřejněny.
 Předsedové výboru kontrolního a finančního (p. Kročil a p. Podhorský) navrhují svým
členkám výboru odměnu za rok 2012 za každou provedenou kontrolu 100,-Kč (čistá
odměna).
Usnesení č.8
 Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu členkám kontrolního a finančního výboru
100Kč/kontrola za rok 2012.
Schváleno všemi přítomnými.
 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 9.1.2013 v 19.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 4.2.2013 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 16.1.2013
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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