Č.j. 210/02/2009

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 4/2009
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 2.4.2009 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 3/09
2. Postup prací na stavbě Multifunkční dům v obci
3. Výběrové řízení vnější stavební práce
4. Rozpočtové opatření č.1
5. Informace o členské schůzi SOR Rýmařovsko
6. Informace z jednání valné hromady Spojené lesy s.r.o.
7. Informace o kontrole hospodaření obce 2008 KÚ MSK
8. Svolání veřejné schůze k projednání hospodaření za rok 2008
9. Dohoda o poskytnutí dotace z PRV na opravu místních komunikací
10. Pronájem bytu v domě č.p. 35
11. Žádost o prodej pozemku p.č. 142/1
12. Veřejná a dobrovolnická služby v obci
13. Různé:
• Možnost dotace na projektovou dokumentaci
• Dopis náměstka MŽP Česká republika
• Informace o založení Hnutí starostové a nezávislí
• Nábytek pro multifunkční dům
• Akce stavění máje 2. května
• Návrh – smlouva o smlouvě budoucí – provoz obchodu

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 3/2009 ze dne 6.3.2009 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.

Ad. 2 Starosta informoval zastupitele o postupu prací na stavbě Multifunkční dům v obci, kdy
končí betonové práce, hotové jsou také rozvody. Nyní je nutné pokácet smrky a břízu,
které ohrožují stavbu, stane se tak v co nejkratší době.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 3 Proběhlo výběrové řízení na venkovní stavební práce. Komise pro hodnocení nabídek
předložila Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Nabídku podaly 4 firmy, všechny
firmy splnily požadavky, jediným hodnotícím kritériem byla cena. Nejnižší nabídková
cena byla od firmy Karel Záhora z Dolní Moravice.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou
firmou.
Ad. 4 Byl předložen písemně návrh první úprava rozpočtu roku 2009. Změny byly starostou
zdůvodněny. Zastupitelstvo k rozpočtovým opatřením č.1 nemělo připomínky.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2009.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Dne 27.3.2009 se konala členské schůze SOR, která projednala Závěrečný účet SOR za
rok 2008, byla projednána zpráva kontrolní a revizní komise. Starosta přečetl usnesení
členské schůze SOR.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet SOR za rok 2008,
zprávu o výsledku hospodaření SOR za rok 2008 a zprávu kontrolní a revizní
komise.
Ad. 6 Dne 26.3.2009 se konala valná hromada Spojených lesů s.r.o, kde se projednávala
zpráva o hospodaření za rok 2008 a výhled hospodaření na rok 2009. O průběhu valné
hromady a výsledcích hospodaření podal informaci starosta.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 2.4.2009 proběhla na Obecním úřadě kontrola hospodaření pracovníkem z Krajského
úřadu MSK Ostrava. Nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Bude sestaven
Závěrečný účet, který bude zveřejněn na úřední desce. Schválení proběhne spolu se
závěrečnou zprávou o hospodaření v roce 2008.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 8 Navrhuje se svolat na 24.4.2009 v 18.00 veřejnou schůzi do penzionu Mlýn u Kročilů.
Bude projednána Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2008 a Závěrečný účet za rok
2008 + diskuze.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje termín i program veřejné schůze.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Na minulé schůzi starosta informoval o získání dotace z PRV na opravu místních
komunikací. Nyní byl doručen zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z PRV na
opravu místních komunikací a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Pronájem bytu č.p.35/7 byl zveřejněn na úřední desce. Jediným, kde má o byt i nadále
zájem je František Studený. Zastupitelstvo rozhodlo mu tento byt pronajmout s těmito
podmínkami: v den podpisu nájemní smlouvy bude trvale přihlášen k pobytu v obci, ve
smyslu občanského zákoníku bude požadována a splacena 3-měsíční záloha na nájem,
nájemné bude na úrovni nájemného po regulaci.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu panu Františkovi Studenému
se shora uvedenými podmínkami.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 Pan Ondrej Gavenčiak podal žádost o odkoupení pozemků p.č. 142/1 o výměře cca
1 800m². Cena pozemku je 20,-Kč/m².
Usnesení č.11

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 142/1 o výměře
1 800m² panu Ondreji Gavenčiakovi za 20,-Kč/m².
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 12 Dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi je zaveden nový institut
„veřejná služba“ s účinnosti od 1.7.2009. Jedná se o dobrovolnickou službu, kdy na
základě smlouvy uzavřené mezi obcí a osobou v hmotné nouzi, může tato osoba
zabezpečovat pomoc v záležitostech, které jsou konány ve prospěch obce a jejich
občanů. Za tuto veřejnou či dobrovolnickou službu je poskytována odměna formou
navýšení sociálních dávek. Pokud by někdo z občanů měl o tuto aktivitu zájem, může ji
po sepsání Smlouvy o výkonu veřejné služby vykonávat.
Usnesení č.12

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavírání smluv o výkonu veřejné služby
s občany, kteří budou mít o tuto práci zájem.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 13 Různé:
• V současné době je možné podat žádost o dotaci na projektovou dokumentaci.
Navrhuje se podat žádost na projekt úprava návsi. Dotace se poskytuje ve výši 70%.
• Starosta seznámil zastupitele s dopisem náměstka MŽP, který byl doručen SOR. Jedná
se o problematiku případného vyhlášení Národního parku Jeseníky; návrh nebude
v současné době zpracován.
• Byla podáne informace o vzniku celostátního hnutí starostové a nezávislí, předsedou
hnutí se stal Petr Gazdík ze Zlínského kraje a kandidátku Starostů a nezávislých do
eurovoleb povede senátor Jaromír Štětina.
• Do Mutlifunkčního domu, konkrétně do společenské místnosti se koupí židle od
firmy Pajk Ostrava, jsou kovové a za dobrou cenu.
• Dne 2.5. se bude stavět májka.
• Paní Švejdíková projevila zájem o provoz obchodu v Multifunkčním domě, bude
sepsána smlouva o smlouvě budoucí s minimálním nájemným.
Usnesení č.13

•
•

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na dotaci – projekt – úprava návsi
a pověřuje tímto starostu.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí na provoz
obchodu v Multifunkčním domě s paní Martou Švejdíkovou.
Schváleno všemi přítomnými.

•

Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 4.5.2009 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 7.4.2009
Zapsala: Jana Horňáčková

Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..

Petr Kročil

Vladimír Neshoda
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

