Obec Malá Štáhle
Č.j. 81/02/2013

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 2/2013
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 6.2.2013 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 1/2013
2. Projekt „Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli“
3. Smlouva o převodu (koupi) objektu kotelny
4. Rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2013
5. Pronájem části pozemku p.č. 347/2 pí. Ohnoutkové
6. Projekt víceúčelové hřiště
7. Žádost o VPP pro rok 2013
8. Smlouva o společném postupu při výběru dodavatele el. energie
9. Různé:
 Vyhodnocení karnevalu dětí
 Vyhodnocení Společenského večera
 MDŽ

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 1/2013 ze dne 9.1.2013 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Na realizaci projektu „Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli“ budeme žádat o dotaci
přes MAS Rýmařovsko, případně i OKD a.s., která také vyhlašuje dotační tituly.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z PRV
prostřednictvím Místní akční skupiny Rýmařovsko na projekt
„Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli“.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 3 K získání dotace „Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli“ je nutností objekt kotelny
vlastnit. Kotelnu nyní vlastní společnost Nádražní, Rýmařov. Jedná se o bývalou kotelnu
LENASu, ve které je umístěn kotel z roku 1908, který Obec Malá Štáhle má v úmyslu
využít jako hlavní exponát muzea, součást Vesnického muzea obce Malá Štáhle.
Kotelna, bude-li koupě realizována, bude převedena na Obec Malá Štáhle za
symbolickou cenu 1,-Kč. Záměr převodu (koupi) pozemku byl zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu Malá Štáhle ve dnech od 21.1.2013 do 6.2.2013 a nebylo k němu
připomínek.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje převod (koupi) nemovitosti, kotelny na
pozemku p.č. St. 47 od Společnosti Nádražní, Rýmařov za cenu 1,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.4 Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtem SOR na rok 2013, schváleným členskou
schůzí Sdružení obcí Rýmařovska. Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce od 28.11.
do 14.12.2012.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet SOR na rok 2013.
Ad. 5 Paní Ohnoutková požádala o pronájem pozemku, část pozemku p.č. 347/2 o výměře
22 m², za účelem skladování dřeva. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od
31.12.2012 do 28.1.2013 a nebylo k němu připomínek.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 347/2 o
výměře 22 m² paní Miroslavě Ohnoutkové za cenu 0,50Kč/m².
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 V dřívějších jednáních zastupitelstva obce bylo ujednáno, připravit pro žádost o dotaci
projekt víceúčelového hřiště, v realizaci projektu Urbanizace návsi. Pan místostarosta
informoval zastupitele o jednání k zadání projektové dokumentace, rovněž pak které
formální doklady je třeba připravit k projektu víceúčelového hřiště.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 7 Letos budeme žádat o 3 pracovní místa v rámci VPP. Příspěvek na jednoho pracovníka
se na rok 2013 zvýšil na 15.000,-Kč.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem podání žádosti na tři místa VPP.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Smlouva o společném postupu k zabezpečení přípravy a realizace veřejné zakázky
„Společné výběrové řízení na služby spojené s nákupem energií“ je zakázkou malého
rozsahu formou elektronické aukce, a to pro období 2014-2015. Jako centrální zadavatel
je uvedeno Město Rýmařov. Seznam všech účastníků smlouvy je uveden v příloze č. 1
smlouvy, jedná se o obce i společnosti.
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Usnesení č.8: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o společném postupu k zabezpečení
přípravy a realizace veřejné zakázky „Společné výběrové řízení na služby
spojené s nákupem energií“ s Městem Rýmařov na rok 2014 – 2015.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Různé:
 Pan starosta zhodnotil dětský maškarní ples jako dobře zorganizovaný. Pro děti byly
nachystány soutěže a sladké odměny a nejen děti se dobře bavily.
 Na společenský večer se dostavilo skoro 60 hostů. Připraveno bylo bohaté občerstvení
a poprvé obsluha v rámci praxe Střední školy v Rýmařově. Pan starosta poděkoval
všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu a přípravě obou akcí.
 V sobotu 9.3.2013 bude připraven od 15 hod. kulturní program a malé občerstvení pro
ženy na MDŽ. Plakáty budou včas vyvěšeny.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 6.2.2013 ve 19.30 hod.
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 4.3.2013 v 17 hod. na obecním úřadě.
Zápis zhotoven dne: 11.2.2013
Zapsala: Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: František Vlček …………….………..
Petr Kročil

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

……………………….….

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta
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