Č.j. 718/02/2009

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 11/2009
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 2.11.2009 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr Kročil,
Jana Horňáčková, Ladislav Podhorský, David Janík
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 10/09
2. Projednání nabídek správce Multifunkčního domu
3. Využití Multifunkčního domu – zásady
4. OZV č. 1/2009, jíž se ruší OZV č.2/2008 o koeficientu daně z nemovitosti
5. Schválení příspěvku na uvítací tabule
6. Informace o plnění rozpočtu za I.-III.Q.2009
7. Příprava rozpočtu obce na rok 2010
8. Nájemní smlouva na obchod - POTRAVINY
9. Různé:
• Mikulášská besídka
• Dopis p.Lašáka
• Řešení dlužníků - poplatky
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Zastupitelé na zasedání dne 2.10.2009 schválili zakoupení občerstvení pro přizvané hosty na
slavnostní otevření Multifunkčního domu dne 28.10.2009. Bylo pozváno okolo 92 hostů a
dostavilo se jich cca 60. Předběžná částka za pohoštění se odhaduje na 9 000,-Kč. Tato částka
se promítne v rozpočtové změně č. 4, která bude předložena na prosincové schůzi.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenit za pohoštění na slavnostním otevření
MFD částku 9 000,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad.1 Usnesení ze zápisu č.10/2009 ze dne 2.10.2009 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.

Ad. 2 V úvodu starosta upozornil na ustanovení § 82 odst. 2 zákona o obcích, o podjatosti.
Členové ZO Jana Horňáčkovou a Vladimír Neshodu, kteří jsou v příbuzenském poměru
s jmenovaným, se pro podjatost se rozhovoru ani hlasování nezúčastnili. Zájemci, kteří
se přihlásili do konkurzu na byt a správce Multifunkčního domu, byli pozváni na dnešní
schůzi ZO, aby sdělili jasné představy o této práci. Paní Dagmar Petrželová předem
stáhla svou žádost a pan Kuboň se nedostavil. Jediným, kdo má zájem o tuto funkci i
nadále je Ladislav Podhorský ml..Seznámil zastupitelé s tím, jak si tuto činnost
představuje a zastupitelé se k tomu vyjádřili,.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje správcem objektu Multifunkční dům
Ladislava Podhorského ml. Smlouva bude uzavřena na jeden rok.
Schváleno 4 přítomnými členy ZO, 3 členové ZO se zdrželi hlasování.
Ad. 3 Je třeba stanovit jasné zásady pro využívání Multifunkčního domu. Všechny klíče bude
mít správce a předá pouze klíč od místnosti, kterou bude chtít návštěvník využít. Ten je
povinen zapsat do knihy všechny zúčastněné a po ukončení činnosti správce zkontroluje
zda není něco poškozeno, poté návštěvník předá správci klíč. V celé budově bude zákaz
kouření, včetně otevřeného ohně. Návštěvníci se budou před vstupem do místností
přezouvat. To neplatí pro společenskou místnost při organizování společenských akcí.
Upřesnění všech zásad bude vyvěšeno v areálu MFD a návštěvníci jsou povinni tyto
respektovat.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje zásady pro využití MFD.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypracováním zásad – Řád využití
Multifunkčního domu.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Jelikož se ze zákona zvýší daň z nemovitosti, navrhuje se zastupitelstvu obce zrušit
obecně závaznou vyhláškou č.1/2009 OZV č.2/2008, kterou se stanovil koeficient pro
výpočet daně z nemovitosti na 2. Znamená to tedy,že příští rok zaplatí občané stejnou
daň jako letos. OZV bude vyvěšena na úřední desce, platnost vyhlášky bude od
1.1.2010.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.1/2009, kterou se ruší OZV č.2/2008.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Na schůzi SOR dne 2.10.2009 bylo schváleno pořízení uvítacích tabulí s názvem
Mikroregion Rýmařovsko vás vítá. Tyto byly pořízeny z dotace MSK. Podíl naší obce
na nových tabulích je 8 700,-Kč. I když zastupitelstvo by volilo raději úspornější
variantu (např. pod již stávající uvítací tabule umístit nápis Mikroregion Rýmařovsko
vás vítá a nepořizovat tabule úplně nové.), dle schválení SOR jsme povinni toto zaplatit.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje podíl 8 700,-Kč na uvítací tabule v obcích
SOR s názvem Mikroregion Rýmařovsko vás vítá.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu k 30.9.2009 byl předložen všem zastupitelům.
Celkové výdaje překračují příjmy o 20%. Je to následkem toho, že konečné vyúčtování
dotace ze SZIF na stavbu Multifunkční dům v obci není dosud uzavřeno. Žádost již byla
podána a s dotací lze počítat v prosinci.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Ad. 7 Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh zásad pro zpracování rozpočtu na rok
2010, zastupitelé s ním souhlasí. Následně bude zpracován Návrh rozpočtu na rok 2010
a vyvěšen na úřední desce. S občany bude projednán také na veřejné schůzi, která se
bude konat 4.12.2009.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 8 V souladu s dříve uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě, uzavřené 8.4.2009 a před
jejím podpisem zveřejněným záměrem, byla připravena smlouva o pronájmu
nebytových prostor – obchod POTRAVINAMI, návrh smlouvy byl předložen písemně.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu pro obchod Potravinami
s paní Martou Švejdíkovou.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Různé:
• Dne 5.12.2009 se bude konat Mikulášská besídka, pro děti bude připraven
balíček v hodnotě 100,-Kč.
• Dne 30.10.2009 byl doručen dopis pana Antonína Lašáka, který se zabývá
mimo jiné stavbou garáže pana Vladimíra Studeného, se kterou nesouhlasí.
Zastupitelstvo bylo obeznámeno s celým textem dopisu. Jeho obsah se dotýká
mnoha problémů, m.j. navrhuje rezignaci některých členů zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce jeho obsah odmítá jako nepravdivý a urážlivý.
• Protože se blíží konec roku a někteří občané neplní své povinnosti ohledně
placení místních poplatků, ale také stočného, jsme přinuceni vyžádat si poplatky
pomocí exekuce či jiného „tvrdšího“ napomenutí.
Usnesení č. 8:
• Zastupitelstvo obce schvaluje mikulášské balíčky pro děti v hodnotě
100,-Kč/balíček.
Schváleno všemi přítomnými.
• Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 2.11.2009 ve 20.30 hod.

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 16.12.2009 v 18 hod. na obecním úřadě.

Zápis zhotoven dne: 5.11.2009
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Vladimír Neshoda
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

