U S N E S E N Í č. 1/2021
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 03.02.2021 v 18:00 hodin ve
víceúčelové tělocvičně u ZŠ v Malé Morávce.
Přítomných zastupitelů: 8
Č.j.: 1/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Martin Zajíc, p. Milan Pospíšil
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 3/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 4/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o hospodaření společnosti SPS-STAS,
s.r.o. v souvislosti s uzavřením provozu Ski areálu Myšák z důvodu pandemie COVID 19.
Zastupitelstvo dále schvaluje poskytnutí půjčky pro společnost SPS-STAS, s.r.o. z rozpočtu
obce v částce 2 500 000,-- Kč na sanování výpadku tržeb Ski areálu Myšák a úhradu závazků
společnosti. Půjčka bude poskytnuta formou dodatku ke Smlouvě o půjčce mezi obcí a
společností SPS-STAS, s.r.o. ze dne 14.4.2014 s nově stanoveným datem splatnosti celé půjčky
do termínu 31.12.2025. Zastupitelstvo dále schvaluje provedení rozpočtového opatření pro
poskytnutí půjčky z nespecifikované rezervy rozpočtu obce pro rok 2021.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 5/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 197/1 v k.ú. Karlov pod
Pradědem, jedná se o nově vzniklý pozemek parcelní číslo 197/6 o výměře 1005 m2, který
vznikl na základě geometrického plánu číslo 1026-65/2020, vyhotoveného společností GEOS
SILESIA, s.r.o. Zastupitelstvo schvaluje cenu prodávaného pozemku ve výši 881 400,-- Kč,
která je stanovena Znaleckým posudkem č. 1439-47/2020 vyhotoveným znalcem Ing. Lubošem
Novákem. Kupujícím je pan Martin Zajíc, nar.: 14.5.1992, trvale bytem Malá Morávka 55,
793 36 Malá Morávka. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Zastupitelstvo tímto usnesením revokuje usnesení Č.j.: 67/2020 ze dne 14.12.2020.
Hlasování: 8 pro
Č.j.: 6/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí schválený rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska, náměstí Míru
230/1, 795 01 Rýmařov pro rok 2021.
Hlasování: 8 pro

Č.j.: 7/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Malá Morávka č. 1/2021,
o místním poplatku z pobytu, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování: 8 pro

V Malé Morávce dne 03.02.2021

……….……………………………………
Martina Brachtlová, místostarosta obce

……………………………………….
Ondřej Holub, starosta obce

