Obec Malá Štáhle
Č.j. 114/02/2022

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 3/2022
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 31.5.2022 v 19.00 hod. ve společenském sále Obecního domu
v Malé Štáhli
Přítomni členové ZO: Ladislav Podhorský, Vladimír Studený, Bc. Petra Neshodová, Petr
Kročil, Jana Bauerová, David Janík, Milan Mackura
Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Michal Podhorský, Věra Neshodová a 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 2/2022.
2. Rozpočtové opatření č.2/2022.
3. OZV o odpadech.
4. Strategie rozvoje OH v obci.
5. Změna územního plánu č. 2.
6. Pronájem části pozemku p.č. 386/13.
7. Koupě pozemků na cyklostezce.
8. Nabídka portálu pro starosty – Města obce profi.
9. Rekonstrukce bytů v domě č.p.35.
10. Smlouva na elektro práce – p. Pavlík.
11. Cenová nabídka na výrobu závor na cyklostezku
12. Žádost Diakonie o finanční příspěvek.
13. Žádost p. Součkové o finanční příspěvek
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.2/2022 ze dne 28.3.2022 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtové změny č. 2. Navýšení v příjmech se
týká prodeje pozemků a ve výdajích mj. v položkách bytového hospodářství.
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Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2022 tak, jak bylo
předloženo.
Pro: 5 členů ZO, proti: 0, 2 členové ZO se zdrželi hlasování (Vladimír
Studený, Petr Kročil).
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno.
Ad. 3 Zastupitelstvo obce na minulých schůzích diskutovalo o možnostech třídění,
separování a svozu všech druhů odpadů v obci. Nyní je předložena ke schválení OZV
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Usnesení č. 3:

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, která nabývá účinnosti počátkem patnáctého
dne následujícího po dni jejího vyhlášení.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 4 Starosta seznámil zastupitele se strategií rozvoje odpadového hospodářství. V rámci
SOR bude požádáno o dotaci z OPŽP. Mezi podporované projekty patří zavedení
a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně
door to door systémů a systémů PAYT (nádoby k rodinným domům + identifikační
čipy).
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci společně se SOR
týkající se odpadového hospodářství.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad, příslušný orgán obce – úřad územního
plánování (dále jen „pořizovatel“) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na podkladě „Důvodové zprávy“
předkládá v souladu s ust. § 54 odst. 1 stavebního zákona Zastupitelstvu obce Malá
Štáhle návrh na vydání Změny č. 2 Územního plánu Malá Štáhle s jeho odůvodněním
a doporučuje jeho vydání formou opatření obecné povahy dle ust. § 172 zák.
č. 500/2004 Sb., správního řádu, jako „Změna č. 2 Územního plánu Malá Štáhle“.
V rámci řízení o návrhu ÚP pořizovatel neobdržel žádné námitky, připomínky ani
nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či krajského úřadu jako nadřízeného orgánu.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce Malá Štáhle po projednání
1. bere na vědomí
informaci o projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Malá Štáhle, ve znění
předloženém prostřednictvím důvodové zprávy,
2. ověřilo
na základě ustanovení § 54 odst. 2) stavebního zákona, že návrh Změny č. 2 Územního
plánu Malá Štáhle není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených
orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,
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3. bere na vědomí
absenci námitek a připomínek podaných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Malá
Štáhle,
4. vydává
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst.
4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Změnu
č. 2 Územního plánu Malá Štáhle.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 386/13 byl zveřejněn na úřední desce v době od
14.5.2022 do 31.5.2022 a nebylo k němu připomínek.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 386/13
o výměře 400m² paní Mgr. Jitce Kubíkové.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Pozemky na cyklostezce, které nejsou v majetku obce, budou převedeny na obec
kupní smlouvou. Jedná se pozemky paní Gabriely Hanákové, Romana a Jaroslava
Valíčkových, pana Pavla Kročila, Pavla a Jana Vinohradníkových.
Usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků, které jsou součástí
vybudované cyklostezky.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 8 Nakladatelství Verlag Dashöfer nabízí online produkt Města obce profi. Zastupitelé
tuto nabídku neakceptují.
Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce neakceptuje nabídku online produktu Města obce
profi.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 9 Rekonstrukce bytů pokračuje vodoinstalatérskými pracemi. Dokončují se podlahářské
práce. Po rekonstrukci budou zveřejněny pronájmy těchto bytů.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.10 Smlouva na elektro práce v rámci rekonstrukcí bytů v domě č.p. 35 bude sepsána
s panem Stanislavem Pavlikem ze Staré Vsi u Rýmařova.
Usnesení č.10:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na elektro práce s panem
Stanislavem Pavlikem.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 11 Zastupitelé na minulých schůzích diskutovali o potřebě a možnostech zátaras
k vjezdům na cyklostezku. Probírala se cena závor přes cestu a také tyč uprostřed cesty,
která by zamezila vjezdu vozidel. Pan starosta zjistí, na odboru dopravy, jaké jsou
možnosti a jaké je potřeba povolení.
Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.12 Diakonie v Rýmařově, která provádí pečovatelskou a ošetřovatelskou službu formou
domácí péče, žádá obec o finanční příspěvek na svou činnost.
Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce schvaluje Diakonii Rýmařov finanční dar ve výši
7 000,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad.13 Paní Martina Součková pořádá v obci Extreme trail závody již druhý rok a žádá
o finanční dar, kterým by např. pokryla náklad na poháry.
Usnesení č.13 Zastupitelstvo obce schvaluje paní Martině Součkové finanční dar ve výši
2 000,-Kč.
Schváleno všemi přítomnými.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 31.5.2022 ve 20:30 hod.
Zápis zhotoven dne: 8.6.2022
Zapsala: Ing. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Vladimír Studený
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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