Obec Malá Štáhle
Č.j. 197/02/2021

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 4/2021
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 23. srpna 2021 v 18.00 hod. ve společenském sále Obecního
domu v Malé Štáhli
Přítomni členové ZO: Ladislav Podhorský, Vladimír Studený, Bc. Petra Neshodová, Petr
Kročil, David Janík, Milan Mackura, Jana Bauerová
Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Vladimír Neshoda
Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.
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 Ing. Jana Horňáčková.
Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a Petr Kročil.
Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce:
1. Kontrola usnesení 3/2021.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2021
3. Kontrola plnění rozpočtu za 2. Q. 2021
4. Dotace na obnovu hřiště – výběr firmy
5. Smlouva o dílo – schválení
6. Vysoušení zdiva – kaple
7. Poradenská činnost – Foresta
8. Spojené lesy – lesní osnovy
9. Žádost pana Nováka o propachtování pozemků
10. Rekonstrukce bytu 35/3 a 35/5
11. Žádost paní Součkové o dotaci
12. Zajištění webových stránek
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.3/2021 ze dne 31.5.2021 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové opatření č.3/2021, kde hlavní příjmovou
i výdajovou položkou je rekonstrukce hřiště, na kterou získala obec dotaci.
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Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3/2021 tak, jak bylo
předloženo.
Pro: 4 přítomní členové ZO, Proti: 0, 3 členové ZO se zdrželi hlasování
(Vladimír Studený, Petr Kročil, Milan Mackura)
Rozpočtové opatření č. 3/2021 bylo schváleno.
Ad. 3 Výkaz pro plnění hodnocení rozpočtu za 2.Q.2021 je v příjmové části plněn 47,31%
skutečného čerpání rozpočtu a ve výdajích 32,44%.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
Ad. 4 Do výběrového řízení na rekonstrukci hřiště se přihlásila jedna firma – JM Demicarr
s.r.o., Slavkov u Brna. Výběrová komise tuto firmu doporučuje.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 5 Zastupitelé obce schvalují Smlouvu o dílo na rekonstrukci a modernizaci hřiště
s firmou JM Demicarr s.r.o., Slavkov u Brna v předpokládané výši do 700.000Kč.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na rekonstrukci hřiště
s firmou JM Demicarr s.r.o., Slavkov u Brna.
Pro: 6 přítomných členů ZO, Proti: 0, 1 člen ZO se zdržel hlasování (Milan
Mackura).
Smlouva s firmou JM Demicarr s.r.o., Slavkov u Brna byla schválena.
Ad. 6 V kapli proběhl zkušební provoz vysoušení zdiva. Zastupitelé požadují rovněž
přeměření v příštím roce. Cena při zakoupení odvlhčujícího zařízení je 49.950Kč.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení odvlhčujícího zařízení pro kapli
ve výši 49.950Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Předmětem Smlouvy o dílo č.140821LP s firmou FORESTA SG, a.s. je kompletní
management dotačního projektu opravy/rekonstrukce lesní cesty. Odměna za provedení
díla činí 6050,-Kč, další odměna se odvíjí od přidělené dotace ze SZIF.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 140821LP se společnosti
FORESTA SG, a.s.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 8 Starosta seznámil zastupitele o oznámení, lhůtě a místě pro převzetí lesních
hospodářských osnov s platnosti na období let 2021 až 2030. Veřejná vyhláška byla
zveřejněna na úřední desce v době od 19.7.2021 do 5.8.2021.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
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Ad. 9 Ing. Michal Novák podal žádost o propachtování pozemků, které byly bezúplatně
převedeny na obec od SPÚ a na které měl s SPÚ uzavřenou pachtovní smlouvu. Jedná
se o pozemky 55/6, 75/2, 76/1, 87/1, 87/6 a 115/6.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje pacht uvedených pozemků na dobu určitou
do 31.12.2021, tak jak byla schválena smlouva s SPÚ a Ing. Michalem
Novákem, z čehož vyplývají práva a povinnosti pro nového
propachtovatele.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Před zveřejněním záměru pronájmu bytu č.p.35/3 a 35/5 bude provedena rekonstrukce
elektroinstalace v obou bytových jednotkách.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
Ad. 11 Nezisková organizace Etreme trail Czechia z.s. pořádá dne 11.9.2021 v naší obci
závody se zaměřením na disciplínu v překonávání překážek a žádá tímto obec
o sponzorský dar. Soutěžit se bude v sedmi kategoriích, jak vedením koně ze země,
tak v sedle a bude probíhat v areálu Mlýna u Kročilů. Návštěvníci jsou srdečně zváni,
občerstvení bude zajištěno. Žádost o sponzorský dar podala za ET paní Martina
Součková.
Usnesení č.11

Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar neziskové organizaci
Extreme trail Czechia z.s. ve výši 4.000Kč.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad.12 V současnosti je nutné provést zabezpečení webových stránek obce a zřídit tzv. SSL
certifikát.
Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení SSL certifikátu pro zabezpečení
komunikace webových stránek s web-serverem.
Schváleno všemi přítomnými.
Mimo program jednání zastupitelstva obce se vedla diskuze o kamerovém systému na
sběrném dvoře. Na příští schůzi bude tento bod zařazen do programu jednání.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 23.8.2021 ve 20.00 hod.
Zápis zhotoven dne: 1.9.2021
Zapsala: Ing. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil
Vladimír Studený
místostarosta

……………………….….
Ladislav Podhorský
starosta
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