Č.j. 763/02/2010

ZÁPIS

A USNESENÍ
č. 11/2010

o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 4.11.2010 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 10/10
2. Informace o plnění rozpočtu za období 1.-9.2010
3. Schválení pronájmu pozemku panu Martinu Samiecovi
4. Schválení přijetí dotace Místní akční skupiny na keramickou dílnu
5. Schválení členů výborů
6. Schválení odměn starosty, místostarosty a předsedů výborů
7. Schválení platu účetní
8. Zpráva finančního výboru
9. Různé – Mikulášská besídka 5.12.2010

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.

Záznam průběhu jednání:

Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.10/2010 ze dne 8.10.2010 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.

Ad. 2 Všem zastupitelům byl písemně předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
sestavený k 30.9.2010, ve kterém výdaje odpovídají skutečnému čerpání a příjmy
v položce dotací zatím nejsou naplněny. Schválená dotace na opravu MK a Vesnického
muzea se projeví po jejím přijetí na účet obce. Ve výkaze sestaveném k 31.12.2010
částka dotace Vesnického muzea..
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 3 pan Samiec z Havířova koupil od paní Kadlecové dřevěnou zahradní chatku na
pozemku parcela č.344/4. Chatka stojí na pozemku obce, proto pan Samiec zažádal o
pronájem pozemku. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 11.10. do
28.10.2010 a nebylo k němu připomínek.

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 344/4 panu
Martinu Samiecovi z Havířova o výměře 17m² za 0,40h/m² za účelem
skladování dřeva.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 4 Obec získala dotaci Místní akční skupiny na keramickou dílnu z Programu rozvoje
venkova ve výši 93 749,- Kč.

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace Místní akční skupiny na
keramickou dílnu z Programu rozvoje venkova ve výši 93 749,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dohody o dotaci.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 5 Předsedové výborů dosud nemají vybrané členy pro své výbory, učiní tak do příštího
zasedání ZO. Připomíná se, že minimální počet členů je tři.

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce ukládá předsedům výborů předložit ke schválení
složení výborů na příští jednání zastupitelstva obce .

Ad. 6 Starosta předložil zastupitelstvu návrh na odměny členů ZO a rovněž je seznámil
s maximální výší odměn , které jsou stanoveny zákonem. Odměny se navrhují ponechat
ve stávající výši u starosty 10 000,- Kč, místostarosty 3 700,- Kč, předsedů výborů
850,- Kč.

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu starostovi ve výši 10 000,-Kč,
místostarostovi ve výši 3 700,-Kč a předsedům výborů ve výši 850,-Kč
s účinností od 1.11.2010.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 7 Starosta navrhuje zvýšení smluvního platu účetní pro větší administrativní vytížení a
práci spojenou s Czech Pointem.

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní smluvní plat ve výši 7 000,-Kč s
účinností od 1.11.2010.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 8 Pan Petr Kročil – předseda finančního výboru – provedl s Janou Bauerovou 13.10.2010
kontrolu pokladních a účetních dokladů za 3.Q.2010 a neshledali žádné nedostatky či
nesrovnalosti ve vedení účetnictví obce.

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru o kontrole za
období 3.Q.2010.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Různé: Mikulášská besídka se uskuteční 5.12.2010 od 16.00 v Obecním domě. Pro děti
do 15-ti let bude nachystán balíček sladkostí v hodnotě 100,-Kč.

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení balíčků na Mikulášskou besídku
pro děti do 15-ti let ve výši 100,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 4.11.2010 v 18.30 hod.

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 3.12.2010 v 17 hod. na obecním úřadě.

Zápis zhotoven dne: 10.11.2010

Zapsala: Jana Horňáčková

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

Petr Kročil

……………………….….

Ing. Jiří Dvořák

Ing. Miroslav Pospíšil

místostarosta

starosta

