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Č.j. 836/02/2009 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 12/2009 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 16.12.2009 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr Kročil, 
   Jana Horňáčková, Ladislav Podhorský, David Janík 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.  
 
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 Jana Horňáčková. 
Ověřovateli zápisu Petr Kročil a František Vlček. 
 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce : 
1. Kontrola usnesení 11/09 
2. Zprávy výborů finančního a kontrolního 
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2010 
4. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2009 
5. Schválení Územního plánu obce 
6. Schválení zásad pro využívání Obecního domu 
7. Schválení smlouvy o dílo na projekt „Urbanizace návsi“ 
8. Schválení prodeje pozemku p. Kelarovi 
9. Schválení směny pozemku obce a manželů Heblákových 
10. Různé: 

• Dopis Občanského sdružení zdravotně postižených okr. Bruntál 
• Žádost Centra pro zdravotně postižené MSK, stř. Bruntál 
• Žádost Fondu ohrožených dětí o fin. podporu 
• Zhodnocení Mikulášské besídky 
• Kulturně-společenské akce 12/2009 a 01/2010 
• Vánoční podpora sociálně potřebným občanům 
• Nová žádost p. Lašáka o koupi pozemku 
• Odměna za kontroly v roce 2009 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
Schváleno všemi přítomnými. 

 
Záznam průběhu jednání: 
 
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.11/2009 ze dne 2.11.2009 a č. 11a/2009 ze dne 26.11.2009 

jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
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Ad. 2  9.11.2009 byly provedeny 2 kontroly finančního výboru. Kontrolováno bylo období od 
05/2009-09/2009 účetních a pokladních dokladů. Kontrola neshledala žádné chyby ani 
nedostatky. 

 15.12.2009 byly provedeny rovněž dvě kontroly kontrolního výboru. Kontrolovány byly 
cestovní doklady za 07/2009-11/2009 a kontrola oprávněnosti čerpání výdajů 
přesahujících 20 000,- a čerpání dle schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření za 
09/2009-11/2009. Kontrolní výbor nemá k uvedeným kontrolám žádných připomínek. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy kontrolního a finančního výboru. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3 Návrh rozpočtu na rok 2010 byl zveřejněn na úřední desce od 26.11.2009 do 
15.12.2009 a občané s ním byli seznámeni na veřejné schůzi dne 4.12.2009. K návrhu 
nebylo žádných připomínek. Na zasedání ZO byl návrh předložen všem zastupitelům s 
tím, že budou navýšeny příjmy daně z nemovitosti o 30 tis. a neinvestiční přijaté dotace 
o 72 tis., s ohledem na skutečnosti letošního roku a přijatých informací. Ostatní 
neinvestiční přijaté dotace budou sníženy o 140 tis. – dotace na ÚP. Výdaje budou 
sníženy v § územní plánování na  0,- pokud ještě letos proplatíme fakturu. Rozpočet 
bude vyrovnán položkou 8115 - změna prostředků na bankovních účtech (zisk 
z rozpočtu předchozích let). 

 
Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2010, se změnami, které 

byly starostou v návrhu uvedeny a jsou výše uvedeny v zápisu. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 
Ad. 4  Starosta přednesl zastupitelstvu změny v rozpočtovém opatření č. 4, které vyplývá ze 

skutečně vynaložených a přijatých financí v roce 2009. 
  
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2009. 
 

Ad. 5  S návrhem na vydání územního plánu obce Malá Štáhle seznámil starosta zastupitele. 
Ti s tímto návrhem souhlasí. Zahájení řízení o územním plánu Malá Štáhle bylo 
vyvěšeno na úřední desce od 19.10.2009 do 8.12.2009 a nebylo k němu připomínek. 
Veřejné projednání územního plánu proběhlo 7.12.2009 ve 14.00 hod. na OÚ. 

 
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce Malá Štáhle, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 

5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona  v platném 
znění, § 171 a následujících zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona, 
v platném znění, za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění vydává 
Územní plán Malá Štáhle formou opatření obecné povahy č . 1/2009. 

   Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 6 Na minulé schůzi projednali zastupitelé zásady pro využívání multifunkčního domu. 
Nyní starosta vypracoval přesné definice zásad, které budou zveřejněny v prostorách 
MFD. Zastupitelé s tímto souhlasí. 

 
Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje zásady využití Obecního domu. 

  Schváleno všemi přítomnými. 
 
 
Ad. 7  Firma EKOTOXA Brno, s.r.o. zaslala Smlouvu o dílo na projekt „Urbanizace návsi 

obce Malá Štáhle“ (kabelizace , rekonstrukce osvětlení, úprava terénu, nákup traktůrku). 
Cena za provedené dílo činí 250.000,-. Již letos dostala obec dotaci na tento projekt 
175.000,-. Zhotovitel je povinen provést dílo do 15.6.2010. 

 
Usnesení č. 7:   Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou EKOTOXA s.r.o. 

Brno na projekt „Urbanizace návsi obce Malá Štáhle“ 
   Schváleno všemi přítomnými. 

 
 
Ad. 8 Pan Petr Kelar podal žádost o koupi pozemku p.č. 316 a 307/2 o celkové výměře cca 

350m². Jedná se o pozemky, tvořící celek u objektu č.ev. 9 ve vlastnictví pana Kelara. 
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce ve dnech od 19.11.2009 do 8.12.2009 a 
nebylo k němu připomínek. 

 
Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků p.č.316 a 307/2 o 

celkové výměře 350m² panu Petru Kelarovi. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

 
Ad. 9  Směna pozemků mezi obcí a manžely Heblákovými se týká pozemku p.č. 105/4 a 

102/4. Heblákovi mají oplocenou část obecního pozemku a vlastní příjezdovou 
komunikaci, která ale není takto v katastru vedena. Po směně pozemků a fin. vyrovnání 
bude na Katastrální úřad podán návrh na změnu charakteru pozemku. Záměr směny 
pozemků je vyvěšen od 17.12. na úřední desce. Náklady geom. plánu hradí společně. 

 
Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku obce p.č. 105/4 za pozemek 

p.č. 102/4 s manžely Heblákovými. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

 
Ad.10  Různé: 

• Na obecní úřad byly doručeny 3 žádosti o finanční podporu od různých obecně 
prospěšných společností. Zastupitelé odmítli fin. podporu zaslat pro pokles daňových 
příjmů. 

• Oproti minulému roku byla Mikulášská besídka bez dovádivých čertů smutnější. 
Zastupitelé rozhodli na příští rok zorganizovat doplnění programu. 

• Nejbližší akce na měsíc prosinec jsou následující 24.12. si občané mohou, jako již 
tradičně, zazpívat koledy u vánočního stromu ve 21.00. Na 27.12. bude zorganizován 
turnaj ve sccrablu a na 29.12. turnaj ve stolním tenise. 6.2.2009 je naplánován 
společenský večer. 



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 
zápisu č.  12/2009 jednání zastupitelstva obce 16.12.2009 

 

4 

• Obec každý rok na Vánoce přispívá sociálně potřebným občanům fin. částkou. Letos 
se vedla debata, zda tuto kvůli fin. krizi poskytnout. Nakonec se zastupitelstvo 
dohodlo pomoci částkou 400,-Kč na nákup v místním obchůdku. 

• Pan Lašák zaslal obci již třetí žádost o prodej pozemku, který je přislíben k prodání 
jinému občanovi. Takto mu bude odpovězeno s tím, že pokud si přeje pořídit kopii 
z úřadu, ta je dle zákona o poplatcích zpoplatněna částkou 50,-Kč/strana A4. 

• Za rok 2009 prováděla kontrolu s Petrem Kročilem – předsedou finančního výboru 
Jana Bauerová a s Ladislavem Podhorským – předsedou kontrolního výboru Martina 
Podhorská. Petr Kročil navrhuje za každou kontrolu odměnu 100,-Kč. Bude sepsána 
dohoda o provedení práce za rok 2009 podle počtu kontrol a odměna vyplacena 
v lednu 2010 s prosincovými výplatami. 

 
  

Usnesení č.10   
• Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finanční podpory institucím, které se 

obrátily na naši obec. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu místním sociálně potřebným 

občanům ve výši 400,-Kč na nákup potravin v obci. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje odměny za provedené kontroly v roce 2009 (100,-

Kč/kontrola) pro paní Janu Bauerovou a Martinu Podhorskou. 
           Schváleno všemi přítomnými. 

 
 
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 16.12.2009  ve 20.00 hod. 
 
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  8.1.2010  v 18 hod. v Rýmařově. 
 
Zápis zhotoven dne:  18.12.2009 
 
Zapsala: Jana Horňáčková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                 
                                  
                                 Petr Kročil    ……………………….…. 
 
 
 
 
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 


