Obec Malá Štáhle
Č.j. 699/02/2011

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 11/2011
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 7.11.2011 v 18.00 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 10/11
2. Oprava místní kaple
3. Žádost o dotaci na projekt „Lesní technika“
4. Návrh zásad pro rozpočet na rok 2012
5. Svolání veřejné schůze (návrh 9.12.)
6. Změna č. 1 územního plánu Dolní Moravice
7. Návrh na uložení části fin. prostředků na termínovaný účet
8. Pronájem pozemků p. Ing. M. Novákovi
9. Pronájem pozemků od Pozemkového fondu
10. Smlouva o zřízení věcného břemene Povodí Odry – kanalizace
11. Smlouva o zřízení věcného břemene KOM – ČOV kanalizace
12. Informace o čerpání rozpočtu za období 1.-9.2011
13. Zpráva finančního výboru
14. Různé:
• Informace o petici Sdružení dárců krve
• Dotace MŽP ČR na zateplování
• Informace o společenské smlouvě na cyklostezku
• Postup SOR ve věci větrných elektráren
• Změna nájemní smlouvy p. F. Studeného
• Mikulášská besídka

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

Usnesení ze zápisu č.10/2011 ze dne 5.10.2011 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna, kromě bodu 3, provedení kontroly zaplombování vodoměrů u občanů. kteří
odebírají vodu z jiného než veřejného vodovodu.
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Ad. 2 Oprava místní kaple pokračuje podle plánu, okna jsou vyměněna, kapli zbývá vylíčit.
Pan starosta navrhuje zakoupit koberec mezi lavice, tzv. běhoun v ceně cca 2500,- Kč.
Restaurování v presbyteriu se provádět nebude, pro finanční náročnost. Faktura od
firmy Karel Záhora v hodnotě 400 000,- Kč na opravu kaple bude proplacena na nově
založeném účtu v bance UniCredit Bank, podle pokynů Ministerstva pro místní rozvoj.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení koberce do místní kapli
v hodnotě cca 2500,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 V souladu s dřívějším stanoviskem zastupitelstva obce byla podána žádost o dotaci na
projekt „Lesní technika“. Jedná se o malotraktor s příslušenstvím (naviják, štěpkovač).
Malotraktor měl být pořízen z dotace Urbanizace návsi, ovšem tento dotační titul
nebude letos vyhlášen. Předpokládaný výdaj je 490 tis.Kč (bez DPH), dotace je 50%
z této částky.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Lesní
technika“ z programu rozvoje venkova.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Zastupitelům byl předložen návrh zásad pro zpracování rozpočtu na rok 2012, podle
kterého, v případě jeho přijetí, bude sestaven návrh rozpočtu na rok 2012, zveřejněn na
úřední desce a předložen příští zasedání ZO ke schválení.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh zásad pro zpracování rozpočtu na
rok 2012.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 K projednání návrhu rozpočtu na rok 2012 se navrhuje svolat veřejnou schůzi na
9.12.2011 v 18.00 hod. v Obecním domě. Na programu bude také průběžné zhodnocení
roku 2011.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze dne 9.12.2011.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Pan starosta seznámil zastupitele se změnou č. 1 územního plánu Dolní Moravice.
Zastupitelstvo k ní nemá žádných připomínek.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Starosta navrhl ke zvážení převedení části finančních prostředků na termínovaný účet
nebo podobný produkt, výnosnější z hlediska vyšší úrokové sazby. Do příští schůze
budou připraveny možné varianty. Zastupitelstvo obce dle diskuze považuje návrh za
vhodný s tím, že bude proveden výběr z více návrhů bankovních institucí a projednán
na jednání zastupitelstva obce v prosinci 2011. Současně bude připraven časový výhled
příjmů a vydání obce v roce 2012.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí a ukládá starostovi
připravit návrh do jednání zastupitelstva obce na 12/2011.
Schváleno všemi přítomnými
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Ad. 8 Pan Ing. Michal Novák podal žádost o pronájem pozemků p.č. 45/1, 130/1, 133/2,
270/3, 410/2 a 429 o rozloze 13 169 m². Některé pozemky jsou však již pronajaty p.
Pavlu Kročilovi, ostatní nepronajatá plocha o rozloze 8 189 m² však může být pronajata.
Záměr pronájmu byl zveřejněn od 17.10.2011 na úřední desce a nebylo k němu
připomínek. Po diskuzi bylo, s ohledem na termínové sjednocení smluv pro zemědělce,
dohodnuto uzavřít smlouvu do 31.12.2013.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 45/1, 130/1, 270/3,
410/2 a 429 o rozloze 8 189 m² panu Ing. M. Novákovi na dobu určitou,
do 31.12.2013.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 V souvislosti s projektem cyklostezky podává Obec žádost o pronájem pozemků p.č.
268, 667/2, 788/2 1494/1, k.ú. Dolní Moravice, o rozloze 583m² na Pozemkový fond
ČR.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p.č. 268, 667/2, 788/2
1494/1, k.ú. Dolní Moravice, o rozloze 583m² od Pozemkového fondu ČR.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Předmětem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1152/11 s Povodím Odry, s.p.,
Ostrava je uložení vyústního objektu ČOV v části pozemku p.č. 708/1, vodní plocha,
k.ú. Jamartice. Pozemek byl zatížen v rámci realizace stavby „Kanalizace a ČOV v obci
Malá Štáhle“. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 200,-Kč.
Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 1152/11 s Povodím Odry, s.p., Ostrava.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 Navrhuje se schválit Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou Nádražní, Rýmařov
na uložení objektu ČOV na p.p.č. St. 119 a kanalizačního potrubí (řadu) v části
pozemku parc. č. St. 34, stavební plocha a p.č. 350, ostatní plocha – komunikace.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 200,-Kč.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
s firmou Nádražní, Rýmařov, na uložení objektu ČOV.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.9.2011 byl předložen všem
zastupitelům k prostudování. Ve výdajích v § Regionální a místní správa jsou výdaje
81,67%. Na příští schůzi bude provedena analýza, kdy paní účetní předloží zastupitelům
výpis tohoto paragrafu a zastupitelé budou diskutovat o možnostech jeho úspor.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 13 Dne 17.10.2011 byla provedena kontrola finančního výboru ve složení Petr Kročil,
Jana Bulová, Markéta Tomanová. Kontrolovány byly účetní a pokladní doklady za
1.pol. 2011 a výbor neshledal žádné nedostatky či nesrovnalosti ve vedení účetnictví
v obci.
Usnesení č.13: Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu finančního výboru ze dne
17.10.2011.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 14 Různé:
• Sdružení dárců krve v ČR apeluje petiční listinou proti zvýšení DPH na potraviny,
léčiva, knihy atd. a souhlasí s osvobozením od zdravotnických poplatků pro dárce krve
a plazmy, tak jak byl návrh předložen Republikovou radou SDK Senátu. Petici mohli
podepsat i občané Malé Štáhle. Obecní úřad již nechal kolovat podpisové archy.
• Ze Státního fondu životního prostředí ČR byla získána informace, že se příští rok
chystá výzva v 3 prioritní ose, podoblast 3.2.1 zateplování. Pokud se nám podaří
dotaci získat, provede se zateplení bytového domu č.p. 35.
• Obcím, kterých se týká projekt „Cyklostezka Malá Morávka – Valšov“ bylo zasláno
„Oznámení o návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy“, se kterým zastupitelé
souhlasí.
• SOR vydalo návrh na usnesení k problematice větrných elektráren s nesouhlasem
s umisťováním větrných elektráren na svém území, které se má odeslat na Krajský
úřad. Zastupitelé s tímto návrhem nesouhlasí s tím, že žádné stanovisko k dané
problematice nebude obec zasílat.
• Obec byla požádána o rozšíření nájemní smlouvy pana Františka Studeného na byt
v domě č.p. 35 o Miroslavu Ohnoutkovou, se kterou sdílí společnou domácnost a která
má rovněž v obci trvalý pobyt.
• Mikulášská besídka se uskuteční 3.12.2011 v 16.00 hod. v Obecním domě. Děti
dostanou balíček sladkostí v ceně 100,-, nejmenší děti hračku.
Usnesení č.14
• Zastupitelstvo obce schvaluje petici Sdružení dárců krve v ČR.
• Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy se SOR o
umístění stavby nazvané „Cyklostezka Malá Morávka – Valšov“.
• Zastupitelstvo obce neschvaluje odeslání dopisu na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje k problematice umisťování větrných elektráren
v obcích.
• Zastupitelstvo obce schvaluje změnu nájemní smlouvy p. Františka Studeného a
její rozšíření o nájemníka – Miroslavu Ohnoutkovou.
• Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 27 balíčků pro děti na Mikuláše
v hodnotě 100,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
• Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 7.11.2011 ve 20.00 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 14.12.2011 v 18.30 hod. na OÚ.
Zápis zhotoven dne: 8.11.2011, zapsala: Jana Horňáčková

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

Ing. Jiří Dvořák

………………….

Ing. Miroslav Pospíšil
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