Č.j. 338/02/2011

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 6/2011
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 1.6.2011 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček,
Ladislav Podhorský, Jana Bauerová
Nepřítomni: Petr Kročil
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 Ladislav Podhorský a František Vlček.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce :
1. Kontrola usnesení
2. Oprava místní kaple
3. Stavební úpravy bytového domu č.p. 35
4. Informace k žalobě obce – věcné břemeno p.č. 32/17
5. Smlouva o pronájmu hrobového místa
6. Různé:
• Pouť dne 26.6.2011
• Vyhodnocení Dne dětí 2011
• Turnaj v nohejbale 2011
• Turnaj v malé kopané Dolní Moravice
• Sportovní odpoledne
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 5/2011 ze dne 2.5.2011 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
Malá oprava dětského pískoviště bude provedena v měsíci červnu.
Ad. 2 Obec získala dotaci na opravu kaple od MPSV ČR. Bylo vypsáno výběrové řízení, kde
hlavním kritériem je cena. Výzva k podání nabídky byla zaslána 5-ti firmám a je
zveřejněna na úřední desce, 5 dalších firem si zažádalo o zadávací dokumentaci.
Otevírání obálek se uskuteční na OÚ 8.6.2011, komise bude ve složení: Ing. Jiří
Dvořák, Ing. Miroslav Pospíšil, František Vlček, Bc. Štěpán Švikruha – referent
stavebního úřadu Rýmařov a Ing. Libor Hampl – odborný znalec nemovitostí.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběrové řízení „Oprava kaple“
ve složení: Ing. Jiří Dvořák, Ing. Miroslav Pospíšil, František
Vlček,
Bc. Štěpán Švikruha a Ing. Libor Hampl.

Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 Městský úřad Rýmařov, odbor stavební, vydal Stavební povolení č. 17/11 na stavební
úpravy objektu č.p.35. Projekt byl zpracován firmou BENPRO Opava, avšak se
zpožděním, proto byla cena za projekt dle smlouvy snížena o 30%. Pokud bude
vyhlášen dotační titul na zateplování objektů, podá obec žádost, aby mohly být stavební
úpravy realizovány.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 4 Dne 26.5.2011 proběhlo na Okresním soudě v Bruntále přípravné jednání ve věci
žaloby na zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene. Obec jako žalobce, pan Antonín
Lašák jako žalovaný. Samosoudce navrhl oběma stranám vyřešit spor dohodou, pokud
se tak nestane, pak se uskuteční vlastní jednání dne 4.8.2011. Obec se již několikrát
snažila vyřešit spor dohodou, ovšem pan Lašák nereagoval. Proto jsme byli nuceni
podat žalobu. Obec, dle zápisu z uvedeného jednání, byla vyzvána do 27.6. doplnit
žalobu, vyjádřit petit žaloby a doložit ji dalšími důkazy, proto je nutné najmout
advokáta, k čemuž již dříve dalo zastupitelstvo obce souhlas. Obci byl následně
doručen dopis od JUDr. Viléma Urbiše, advokáta pana Lašáka, který si stanovuje
podmínky ke smíru. Podmínky mají charakter ultimativních požadavků. Obec bude dál
v této věci jednat.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 5 Záměr o pronájmu hrobového místa s panem Františkem Dohnalem byl zveřejněn na
úřední desce OÚ ve dnech od 9. do 24.5. a nebylo k němu připomínek.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem Františkem Dohnalem o
pronájmu hrobového místa.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Různé:
•

Pouť v místní kapli se uskuteční 26.6.2011. Bude to poslední akce v kapli před
zahájením oprav. Občerstvení bylo již dohodnuto na minulé schůzi.

•

Den dětí byl ze soboty 28.5. přesunut na neděli vzhledem k deštivému počasí. Akce
byla zdařilá, pan starosta poděkoval všem, kteří s akcí pomáhali. Vedle se krátká
diskuze ohledně přípravy, která nebyla 100% a na příští akce se musí lépe domluvit.

•

Plánovaný termín turnaje v nohejbale je 6.8.2011. Z rozpočtu obce budou nakoupeny
poháry, medaile a dárkové koše pro výherce v souladu s rozpočtem obce.

•

Turnaj v malé kopané v Dolní Moravici se uskuteční 25.6. a startovné je 1200,. Obec Malá Štáhle přihlásí jedno mužstvo, startovné bude zaplaceno z účtu obce.

•

2.7. bude pro děti zorganizováno sportovní odpoledne od 16.00. Budou jezdit na
kolech, učit se o dopravě a zdravovědě. Navečer si opečou špekáčky. 3 nejlepší děti
budou odměněny medailemi.

Usnesení č. 6:
•
•

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení pohárů, medailí a dárkových košů pro
výherce v nohejbale, který se uskuteční v měsíci srpnu.
Zastupitelstvo obce schvaluje startovné 1200,- na turnaj v malé kopané v Dolní
Moravici dne 25.6.2011.
Schváleno všemi přítomnými.

•

Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 1.6.2011 ve 20.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 11.7.2011 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 2.6.2011
Zapsala: Jana Horňáčková

Ověřovatelé zápisu: František Vlček

…………….………..

Ladislav Podhorský ………………………

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

