Obec Malá Štáhle
Č.j. 543/02/2011

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 09/2011
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 5.9.2011 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 8/11 a 8a/11
2. Oprava místní kaple
3. Spor ve věci věcného břemene
4. Projektová dokumentace na cyklostezku „Malá Morávka – Valšov“
5. Systémové řešení pronájmu a využívání zahrádek
6. Výměna oken v domě č.p. 35
7. Možnosti výpočtu stočného podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
8. Žádost o stavbu garáže na obecním pozemku
9. Žádost o souhlas vlastníka pozemků – honitba
10. Různé:
• Svatováclavská zábava
• Informace o rozhodnutí soudu ve věci „Větrníky“
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 8/2011 ze dne 8.8.2011 a 8a/2011 ze dne 17.8.2011 jednání
zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Oprava kaple pokračuje podle plánu. Bude provedena kontrola okapů, očistění mechu
ze střechy tak, aby se nepoškodila. Ohledně oltáře byli pozváni zaměstnanci
z Památkové péče z Opavy, na posouzení, zda by se dal obnovit.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 3 Na Krajský soud bylo podáno odvolání k rozsudku ve věci zrušení smlouvy o zřízení
věcného břemene na vodovodní přípojku pana Antonína Lašáka. Nyní se čeká na
rozhodnutí.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 4 Náklady na projekt „Cyklostezka Malá Morávka – Valšov“ v celkové výši 504 840,jsou z větší části kryty společnosti „Nadace OKD – Pro Evropu“ (ve výši 300 000,-).
Ostatní výdaje jsou rozděleny mezi jednotlivé obce podle základního podílu a počtu
obyvatel. Podíl obce Malá Štáhle činí 26 384,-.
Usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce schvaluje podíl na projektu „Cyklostezka Malá
Morávka – Valšov“ ve výši 26 384,-.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 5 Pan starosta navrhuje projednat zásady a podmínky k pronájmu zahrádek na obecním
pozemku. Navrhuje se pronajímat vždy větší část pozemku, cca 400 m², tak jak tomu
bylo v minulosti. Bylo by vhodné zahrádky oplotit, proto budou svoláni nájemníci, aby
se na věci dohodli. V případě zájmu pronajímat i větší plochy.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 6 Okna v domě č.p. 35 je nutno vyměnit, i když nebyla vyhlášena dotace. Svou nabídku
zaslalo nad 15 firem. Pan starosta navrhuje výměnu oken zrealizovat co nejdříve.
Některé firmy rovněž nabízí další doplňky (žaluzie, síťky, apod.). Pokud nebudou
doplňky k oknům nabízeny zdarma, budou pořízeny jen v případě zájmu a na náklad
nájemníků. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka firmy OKNA OPAVA.CZ, cena zakázky
je 179 668,- Kč. Nájemníci budou svoláni, aby byli s akcí a podmínkami seznámeni a
rozhodli se, zda a které doplňky chtějí. Obec uhradí demontáž a montáž oken, zednické
zapravení a parapety (vnitřní i vnější).
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu oken v domě č.p. 35 firmou OKNA
OPAVA.CZ v ceně 179 668,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Možnosti výpočtu stočného budou projednány na říjnové schůzi.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí
Ad. 8 Záměr prodeje pozemku na stavbu garáže na parcele p.č. 35/18 a 35/19 je zveřejněn na
úřední desce od 2.9.2011, zájem o tyto pozemky mají pánové Ing. Jiří Dvořák a
František Studený.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 9 Pan Jan Hoško požádal o souhlas vlastníka honebních pozemků s členstvím
v honebním společenstvu (podle § 19, odst. 5, písmena c) zákona č. 449/2001 Sb.).
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Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas vlastníka honebních pozemků
s členstvím v honebním společenstvu (podle § 19, odst. 5, písmena c)
zákona č. 449/2001 Sb.).
Schváleno všemi přítomnými.

Ad.10 Různé:
• Dne 24.9.2011 se bude konat od 20.00 Svatováclavská zábava. Vstupné je 50,-Kč.
• Kraj vydal zamítavé stanovisko ohledně výstavby větrných elektráren v oblasti kolem
Jeseníků a Beskyd. Nejvyšší správní soud však dal povolení k výstavbě větrných
elektráren na Opavsku a Bruntálsku, s tím, že toto rozhodnutí je plně v kompetenci
obce.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 5.9.2011 ve 20.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 3.10.2011 v 18 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 6.9.2011
Zapsala: Jana Horňáčková

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

Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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