Obec Malá Štáhle
Č.j. 39/02/2022

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 1/2022
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 15.2.2022 v 17.00 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
Nepřítomni členové ZO: Jana Bauerová
Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Jana Dohnalová, 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 dostavilo 6
členů, což je nadpoloviční většina, 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 6/2021
2. Smlouva – SOR – cyklostezka
3. Smlouva – fa DIGIS s.r.o.
4. Příkazní smlouva – Energy Brooker
5. Smlouva na zhotovení PD na rekonstrukci LC
6. Rekonstrukce bytů v domě č.p.35
7. Poradce odpadového hospodářství
8. Centrum pro zdravotně postižené – žádost o finanční dar
9. Technika na údržbu obce
10. Škola života – dárkový balíček
11. Cenová mapa pozemků

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.6/2021 ze dne 21.12.2021 jednání zastupitelstva obce jsou
splněna.
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Ad. 2
Starosta přednesl zastupitelstvu obce stavební záměr akce „Cyklostezka
mikroregionu Rýmařovska, Dolní Moravice – Velká Štáhle“. Na tuto akci bylo
vydáno Společné povolení. Projektová dokumentace bude spolufinancována podle
podílu jednotlivých obcí. Největší podíl zaplatí ty obce, přes které cyklostezka povede.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci se SOR v rámci akce
„Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska, Dolní Moravice – Velká
Štáhle“, včetně podílu na projektové dokumentaci.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 3 Smlouva s firmou DIGIS spol.s r.o. na rok 2022 obsahuje kromě běžných činností (mj.
aktualizace map, systémovou podporu a zákaznickou podporu) vložení dat cyklostezky.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s DIGIS s.r.o. na rok 2022.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 4 Předmětem Smlouvy příkazní a licenční č. 2201-005 se společnosti ENSYTRA s.r.o. je
poskytnutí nevýhradní licence k užívání komoditního portálu EnergyBroker, komoditě
elektřina jako webové aplikace ve vlastnictví ENSYTRY přístupné přes webové
rozhraní, určené pro dlouhodobé sledování a vyhodnocování energetických dat
u komodity elektřina. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2024
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu příkazní a licenční č.2201-005
s firmou ENSYTRA s.r.o.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 5 O rekonstrukci místní komunikace, která leží na pozemcích p.č. 431/1, 45/1, 342/1,
336/2, 133/2, 318/1, 422, 45/11, se zastupitelé shodli již na předchozích schůzích.
K rekonstrukci je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci, položkový rozpočet
a výkaz výměr. Smlouva na tuto činnost bude sepsána s Bc. Martinem Kavkou
z Rýmařova.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o vypracování stavební projektové
dokumentace na realizaci projektu Rekonstrukce LC Malá Štáhle s Bc.
Martinem Kavkou.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6 Na rekonstrukci bytů v domě č.p. 35 budou podepsány smlouvy s panem Pišťáčkem
(zednické a obkladačské práce) a s panem Rechtorikem na vodoinstalatérské práce.
Usnesení č. 6a: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem Zdeňkem Pišťáčkem na
zednické a obkladačské práce v rámci rekonstrukce bytů v domě č.p. 35.
Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. 6b: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem Romanem Rechtorikem
na vodoinstalatérské práce v rámci rekonstrukce bytů v domě č.p. 35.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad. 7 Pan starosta navrhuje uzavřít smlouvu s panem Janem Prejdou ohledně poradenské
činnosti v oblasti odpadového hospodářství, za účelem efektivního a hospodárného
nakládání s odpady.
Usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem Janem Prejdou na
poradenskou činnost v oblasti odpadového hospodářství.
Schváleno všemi přítomnými.

Ad. 8 Centrum pro zdravotně postižené v Bruntále zaslalo žádost o finanční dar. Z rozpočtu
obce jim bude poukázán dar ve výši 3000,-Kč.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 3000,-Kč pro Centrum
pro zdravotně postižené v Bruntále.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 9 Před jarní sezónou bude provedena kontrola techniky na údržbu obce. Bude objednán
servis na malotraktor a zřejmě bude potřeba zakoupit novou ruční sekačku. Rovněž je
důležité vyřešit přejezd techniky přes cestu I/11 za účelem údržby cyklostezky.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.10 Denní stacionář Škola života z Frýdku-Místku žádá o finanční podporu. Zastupitelé
však tuto organizaci nepodpoří.
Usnesení č.10 Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu Dennímu stacionáři
Škola života z Frýdku-Místku.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 11 Zastupitelé diskutovali o možnostech prodeji pozemků a stanovení cenové mapy. Na
příští schůzi podá starosta k tomuto bodu další informace.
Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Mimo program jednání zastupitelé i ostatní přítomni diskutovali o neustálých stížnostech na
zápach a hluk vycházející z firmy Kovošrot, zabezpečení cyklostezky před vjezdem
automobilů, kamerovém systému a dotaci na rekonstrukci VO.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 15.2.2022 v 19.00 hod..
Zápis zhotoven dne: 24.2.2022
Zapsala: Ing. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil
Vladimír Studený
místostarosta

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