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obec stáblovice
747 82 Štáblovice l66

Usnesení č.1312021

z jednání zastupitelstva obce Štáblovice konaného dne 17. 05.2021 od 17.00 hod. v sále
kulturního domu ve Štáblovicích

Zastupitelstvo obce Štábtovice schvaluje:

l. Program zasedání zastupitelswa
2. Zapisovatele zápisu z jednání - paní Ing. Irenu Hrbáčovu a 2 ověřovatele zápisu z jednání

pány Milana Petřeka aPavla Kociána
3- Smlouvu o zíizení věcného břemene č. 9900090290_2NB k trase STL, plynovodní přípojky

v k.ú. Štáblovice na pozemku parc.ě.676ll
4. Smlouvu o zřízeni věcného břemene - služebnosti č. IV-l2-8016450/VB0l Štáblovice, p.ě.

467/29, rozšíření kNN
5. Smlouvu o nájmu tenisového areá|u
6. Ceník obecního úřadu platný od 17,5.202l

Pronáj em Rybářské bašty
Pondě|í ažpátek cena 2000,- Kč včetně DPH za 24 hodin
Od pátku 12.00 hod. do pondělí 8.00 hod. cena 4000,- Kč včetně DPH
Pronájem sólu v Obecním domě
Pondělí ažpátek cena 2500,- Kě včetně DPH za 24hodin
Od pátku 12.00 hod. do pondělí 8.00 hod. cena 5000,- Kě včetně DPH (za 68 hodin)

7. Stanovení výše nájemného formou oboustranné dohody na období od l. 9. 202l do 3 l, 8.
2022 za budovu školy č.p. 80 nájemci, kteqým je MZŠ a MŠ Melč, okres Opava, příspěvková
organizace se sídlem Melč, ě.p. l92,747 84 Melě, zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem
Piskovským budovy školy

8. Pronájem části pozemku p. ě. 15 v k, ú. Štáblovice s výpovědní dobou l0 let a cenou v místě a
čase obvyklou

9, Výběr dodavatelů investičních akcí (Zbyněk Maiwald - Kanalizace Záhumenní,lntergasservis
Opava, s.r.o. - Plynovod Záů,umenní, Kamil Tengler - Rozšíření kompostárny Štáblovice,
Lubomír Hrabina - chodníky Štáblovice)

Zastupitelstvo obce Štáblovice pověřuje starostu obce pana Ing. Tomáše Vavrečku k podpisu:

1. Smlouvy o zřizenivěcného břemene é. 9900090290 2NBk trase STL, plynovodní přípojky
v k. ú. Štáblovice, p. ě.676ll

2. Smlouvy o zřízeni věcného břemene - služebnosti č. IV-l2-80l6450/VB01, Štáblovice, p. č.
467l29 rozšíření kNN

3. Dodatku ke Smlouvě o pronájmu budovy školy, č.p. 80 nájemci, kteným je Masarykova
základni škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace se sídlem Melč,
ěp. 192,747 84 Melč, zastoupena ředitelem školy Mg. Pavlem Piskovským a jednáním o
konečné výši nájmu

4. Smlouvy o pronájmu ěásti pozemku p.ě. l5 v k.ú. Štáblovice



Zastupitelstvo obce Štáblovice bere na vědomí

Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva é. 1212021 ze dne 22. 02.202l
Zprávu o činnosti kontrolního výboru
Zprávu o činnostifinančního výboru
Rozpočtové opaření ě, 1 12021

Neuzavření nájemní smlouvy dle zveřejněného záměru pronájmu prostor v budově ě.p. 166,

umístěné na pozemku parc. é. 12212 s nájemcem, kterlým měl být provozovatel potravin
v budově obecního domu č. p. l66
Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí, jak budou efektivně využity připravené místnosti pro
provoz prodejny potravin v budově obecního domu.

6. Závéreéný účet2020 - Mikroregion Hvozdnice
7. Požadavky odběratelů pitné vody na Lipině vzešlé zjednání dne 19, 4.202l

starosta obce:

Ing. Tomáš Vavrečka
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