Obec Malá Štáhle
Č.j. 354/02/2021

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 6/2021
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 21.12.2021 v 19.00 hod. ve společenském sále v Obecním
domě 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, Pavel Kročil st., 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 5/2021
2. Rozpočet na rok 2022
3. Střednědobý výhled 2023 – 2025
4. Rozpočtové opatření č. 5
5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
6. Prodej části pozemku p.č. 386/13
7. Prodej pozemků p.č. 169/3, 130/1 a 15/1
8. Pronájem části pozemku 386/13
9. Pronájem pozemků – pachtovní smlouva Ing. Novák
10. Smlouvy – rekonstrukce bytů v domě č.p. 35
11. Smlouva – odhrn sněhu
12. Smlouva – správa webových stránek obce
13. Cenová nabídka na svoz odpadu na rok 2022 - dodatek smlouvy
14. Inventarizační komise
15. SOR – rozpočet na rok 2022 + střednědobý výhled 2023 – 2025
16. Informace za schůze SOR

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č. 5/2021 ze dne 15.11.2021 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
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Ad. 2 Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení Návrh rozpočtu na rok 2022
v závazných ukazatelích – paragrafech a také jako rozpis, kde jsou podrobně
u jednotlivých paragrafů uvedeny všechny položky. Návrh byl zveřejněn na úřední
desce od 2.12.2021 do 21.12.2021. Účetní obce upozornila na změnu v rozpočtové
skladbě, kdy se od 1.1.2022 ruší položka 1340 a je nahrazena položkou 1345, jedná se
o poplatek za svoz odpadu a tato položka bude v rozpočtu na rok 2022 opravena.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022, s úpravou
položky 1345. Rozpočet se schvaluje v paragrafech.
Pro: 4 přítomni členové ZO, proti: 0, zdrželi se: 3 přítomni členové ZO
(Vladimír Studený, Petr Kročil, Milan Mackura)
Rozpočet na rok 2022 byl schválen.
Ad. 3 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 – 2025 byl zveřejněn na úřední
desce v době od 2.12.2021 do 21.12.2021.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
léta 2023 – 2025.
Pro: 5 přítomných členů ZO, proti: 0, zdrželi se: 2 přítomni členové ZO
(Vladimír Studený, Petr Kročil)
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 – 2025 byl schválen.
Ad. 4 Poslední rozpočtové opatření roku 2021 navyšuje daňové příjmy dle skutečných příjmů
k datu zasedání ZO a upravuje výdaje dle čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 tak, jak bylo
předloženo.
Pro: 4 přítomni členové ZO, proti: 0, zdrželi se: 3 přítomni členové ZO
(Vladimír Studený, Petr Kročil, Milan Mackura)
Rozpočtové opatření č.5 bylo schváleno.
Ad. 5 Obecně závazná vyhláška obce č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství stanovuje poplatek za svoz odpadu pro občany s trvalým
pobytem a rekreanty ve výši 600,-Kč.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č.2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Pan Petr Kročil navrhl zařadit k projednání opět prodej části pozemku 386/13, který na
listopadové schůzi nebyl schválen. Zastupitelé vedli diskuzi o prodeji tohoto pozemku,
včetně střetu zájmu v hlasování.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.5 b) ze dne 15.11.2021.
Pro: 0 , proti: 7 přítomných členů ZO, zdrželi se: 0
Usnesení nebylo přijato. Prodej pozemku zůstává neschválen.
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Ad. 7 Prodej pozemků 169/3, 130/1 a 15/1 byl zveřejněn na úřední desce v době od
24.11.2021 do 13.12.2021. Vedla se diskuze o velikosti pozemku a cenách, které by
zastupitelstvo mělo stanovit vzhledem k zařazení a funkčnosti jednotlivých pozemků.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků 169/3, 130/1 a 15/1.
Pro: 0, proti: 6 přítomných členů ZO, zdržel se: 1 přítomný člen ZO (Ladislav
Podhorský)
Prodeje pozemků nebyly schváleny.
Ad. 8 Pan Jiří Jochim podal žádost o pronájem části pozemku 386/13 – jedná se o zahrádku.
Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku 386/13 panu
Jiřímu Jochimovi.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Ing. Michal Novák požádal o propachtování pozemků, které měl v pachtu do konce
roku 2021. Jedná se o pozemky p.č. 55/6, 75/2, 76/1, 87/1, 87/6 a 115/6. Záměr
pronájmu byl zveřejněn v době od 16.11.2021 do 6.12.2021.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na pacht pozemků a Ing.
Michalem Novákem.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.10 Po celkové opravě elektroinstalace v obecních bytech je potřeba zednických prací.
Smlouva bude uzavřena s panem Pišťáčkem.
Usnesení č.10

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na zednické práce (oprava
obecních bytů) a panem Pišťáčkem.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 11 Smlouva na odhrnování sněhu pro rok 2022 bude sepsána s panem Petrem Kročilem.
Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na odhrnování sněhu pro rok 2022
s panem Petrem Kročilem.
Pro: 6 přítomných členů ZO, proti: 0, zdrželi se: 1 přítomný člen ZO (Petr
Kročil).
Smlouva na odhrnování sněhu byla schválena.
Ad. 12 Smlouva na správu webových stránek bude pro rok 2022 uzavřena s panem
Stanislavem Ospalým.
Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na správu webových stránek obce
s panem Stanislavem Ospalým.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 13 Dodatek č. 15 Smlouvy ze dne 14.5.2010 o převzetí, svozu, skladování a likvidaci
odpadu s Městskými službami Rýmařov stanovuje měsíční poplatek ve výši 9.678,-Kč.
Usnesení č.13 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 15 Smlouvy o převzetí, svozu,
skladování a likvidaci odpadu s Městskými službami Rýmařov.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 14 Pan starosta navrhuje inventarizační komisi ve složení: předseda – Vladimír Studený
a členové – David Janík a Milan Mackura.
Usnesení č.14 Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda –
Vladimír Studený a členové – David Janík a Milan Mackura.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 15 Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu pro léta 2023 – 2025
Sdružení obcí Rýmařovska byly zveřejněny na úřední desce v době od 15.11.2021 do
3.12.2021 a nebylo k nim připomínek.
Usnesení č.15 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad. 16 Dne 15.12.2021 se konala schůze SOR. Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem
jednání, které se týkalo hlavně odpadového hospodářství a spolupráce v souvislosti
s přípravou veřejné zakázky na dodávky elektrické energie.
Usnesení č.16 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 21.12.2021 ve 21:30 hod.
Zápis zhotoven dne: 30.12.2021
Zapsala: Ing. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Vladimír Studený
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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