Obec Malá Štáhle
Č.j. 606/02/2012

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 8/2012
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 6.82012 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr
Kročil, Ladislav Podhorský
Nepřítomni: 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 dostavilo 6
členů, což je nadpoloviční většina, 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 07/12
2. Informace o hospodaření obce za období 1.-6.2012
3. Zpráva finančního výboru
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Výběrové řízení na projekt „Urbanizace návsi I.etapa“
6. Různé:
 Turnaj v nohejbalu 25.8.2012
 Adios prázdniny
 Příjezdová cesta k pozemku p.č. 105/2
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.7/2012 ze dne 9.7.2012 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Zastupitelům obce byl předložen výkaz pro plnění rozpočtu ÚSC za 1.pololetí 2012.
Celkové příjmy jsou na úrovni 49,20% a výdaje na 43,88%. Zdůrazněno bylo plnění
daňových příjmů na 48,95 %, signalizující nenaplnění daňových příjmů za rok 2012.
Potřebná rozpočtová změna, schválená ZO v červenci 2012, se promítne ve výkaze až
v tomto měsíci.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 3 Ve smyslu jednacího řádu provedl finanční výbor, ve složení Petr Kročil a Jana
Bulová, kontrolu pokladních a účetních dokladů za 1.pololetí 2012 a neshledali žádné
chyby ani nedostatky.
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Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o kontrole finančního výboru za
1.pololetí 2012.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Ladislav Podhorský předložil zprávu o kontrole placení poplatků za rok 2011
rekreačního domku Malá Štáhle č.p.7 – majitel Komůrková Petra, kterou provedl
s Petrou Neshodovou. Poplatky nebyly v den kontroly zaplaceny, dle paní účetní však
již byly poukázány na účet obce. Kontrola vytýká majitelce objektu povinnost zapisovat
všechny ubytované osoby, nedostatek se opakuje. Majitelka kontrolovaného objektu
bude se zprávou prokazatelně seznámena.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o kontrole kontrolního výboru
z placení poplatků RD č.p. 7 – Komůrková Petra, za rok 2011.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Pan starosta předložil všem zastupitelům tabulky hodnocení nabídek firem, které se
ucházejí o výběrové řízení na akci „Urbanizace v obci Malá Štáhle I. etapa“ a všichni
zastupitelé je společně hodnotili. Při hodnocení se vycházelo z dříve stanovené zásady
jednoho dodavatele přístřešku a čekáren resp. osvětlení a rozhlasu.
Přístřešek a čekárny: jako nejvýhodnější firmu na rekonstrukci autobusových zastávek a
přístřešku na návsi se jeví firma DELTA Svratka, s.r.o. Zastupitelé rozhodli firmu
navštívit, provést vizuální prohlídku podobných objektů a sjednat potřebné podrobnosti
zakázky, zejména upřesnit kotvení, vstupy, okna a prodejní stoly.
Osvětlení a rozhlas: Nabídky firem na rekonstrukci veřejného osvětlení a zřízení
rozhlasu se jeví jako nejvhodnější nabídka firmy JDRozhlasy, s.r.o., Vigantice.
Zastupitelé rozhodli obě dvě firmy oslovit k předložení smlouvy o dílo.
Usnesení č. 5:. - Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro dodávku přístřešku a čekáren jako
nejvhodnější nabídku firmy DELTA Svratka, s.r.o., Svratka.
- Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro dodávku osvětlení a rozhlasu jako
nejvhodnější nabídku firmy JDRozhlasy, s.r.o., Vigantice.
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v dalším jednání s firmami
DELTA Svrtaka,s.r.o. a JDRozhlasy, s.r.o. Vigantice.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Různé:
 Turnaj v nohejbalu se uskuteční 25.8.2012. Podle Ladislava Podhorského se již
přihlásilo 9 družstev. Z rozpočtu obce bude uvolněno cca 5.000,-Kč na poháry,
medaile a dárkové koše pro vítěze. Tato částka bude zohledněna s příští rozpočtovou
změnou.
 Den pro děti k ukončení prázdnin – Adios prázdniny - se uskuteční v sobotu 1.9.2012.
Z rozpočtu obce bude zaplaceno občerstvení pro děti.
 Pan Petr Kročil vznesl dotaz ohledně příjezdové cesty k pozemku p.č. 105/2. Pan
starosta o této záležitosti ví a do budoucna se bude příjezd k pozemku řešit,
v konečném bude řešení mostkem a cestou kolem pozemků p. Vaška a p. Hebláka.
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Usnesení č. 6:
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení medailí, pohárů a dárkových košů pro
výherce nohejbalu, který se uskuteční 25.8.2012, v hodnotě cca 5.000,-Kč.
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení pro děti na akci k ukončení
prázdnin – Adios prázdniny.
Schváleno všemi přítomnými.
 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 6.8.2012 ve 20.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 3.9.2012 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 7.8.2012,
Zapsala: Jana Horňáčková

Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….…… Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………..

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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