
Č.j. 507/02/2009 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 8/2009 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 5.8.2009 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, David Janík,  
 Jana Horňáčková,  

Nepřítomni: Ladislav Podhorský,  Petr Kročil  

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.  
  
Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 
5 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 
Provedením zápisu byla určena Jana Horňáčková. 
Ověřovateli zápisu David Janík a František Vlček. 
  

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce : 
1.      Kontrola usnesení 7/09 
2.      Postup prací na stavbě Multifunkční dům v obci 
3.      Zpráva o výsledku veřejné soutěže „Oprava místních komunikací“ 
4.      Schválení smlouvy o dílo projektu „Urbanizace návsi“ 
5.      Smlouva s MěÚ Rýmařov o archivaci datových schránek 
6.      Prodej pozemku p.č. 140 pí. Zemánkové 
7.      Různé: 

•        Příprava turnaje v nohejbale 
•        Informace o záměru výstavby fotovoltaické elektrárny 
•        Akce pro děti na závěr prázdnin 
•        Informace SMO 

  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
  
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.7/2009 ze dne 10.7.2009 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Zastupitelé se vrátili k bodu č. 11. Vzhledem k velké bouřce, která postihla obec 2.7.2009 a 
způsobila značné škody, hlavně v domě č.p. 36, po shlédnutí videa a fotek, pořízených Petrem 
Horňáčkem, Michalem Bauerem a Ladislavem Podhorským nejml., navrhuje se, aby 
zastupitelstvo obce usnesení č.11: 
„Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí fin.podpory  10 000,-Kč pro obce postižené 
bleskovou povodní“ 
změnilo a přijalo nové usnesení. Částku 10 000,- Kč rozdělit na 2 500,-Kč, která bude sloužit 
na nákup 10 pláštěnek v rámci akce „Jeseníky nejsou z cukru“.(pláštěnka kus 250,-Kč). Ty 
budou použity pro pracovníky VPP a na akce pořádané v obci. Zbylých 7 500,-Kč bude 



poskytnuto Společenství vlastníků byt. jednotek č.p. 36, které voda při bouřce nejvíce zasáhla. 
Finanční obnos však bude poukázán po předložení potřebných faktur či dokladů o zaplacení, 
které souvisí s nákupem materiálu na opravy a event. ochranu domu proti možným zaplávám. 
  
•    Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 11 ze dne 10.7.2009 a přijímá nové usnesení: 
•    Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení pláštěnek v rámci akce „Jeseníky nejsou 

z cukru“ v množství 10ks (250,-Kč/ks.).  
•    Zastupitelstvo obce schvaluje použití částky 7 500,-Kč pro pomoc Společenství 

vlastníků byt. jednotek č.p. 36 zakoupení materiálu na opravy a ochranu při možných 
záplavách. 

Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 2  Práce na multifunkčním domě pokračují na vnějších omítkách, byly již dodány stoly. 

Ve 2. pol. srpna bude podána žádost o kolaudaci. 
  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

  

Ad. 3  Dne 3.8. proběhlo na OÚ otevírání obálek veřejné soutěže „Oprava místních 
komunikací v obci“. Přihlásilo se 5 firem. Byly hodnoceny 2 kritéria – cena díla a 
záruční doba díla. Nejvýhodnější cenu nabídla firma ALPINE stavební spol. Valašské 
Meziříčí, nejdelší záruční dobu pak firma ODS Dopravní stavby Ostrava. Jen 2 firmy 
splňovaly kvalifikaci ČSN EN, což jednou z nich byla i firma ALPINE. Starosta se 
domnívá, že toto jsou důvody pro to, aby firma ALPINE tuto zakázku dostala. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k 
výběrovému řízení „Opravu místních komunikací“ v obci a vyhlašuje 
jako vítěznou nabídku firmy ALPINE stavební společnost, s.r.o., 
Valašské Meziříčí. 

  Schváleno všemi přítomnými. 
  
  
Ad. 4  Schválení smlouva o dílo projektu „Urbanizace návsi“ s firmou EKOTOXA Opava se 

posouvá na pozdější termín; podaný návrh byl při jednání starosta s obch. ředitelem 
firmy pozměněn,  nový dosud nebyl předložen.. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  

Ad. 5  Archivaci datových schránek bude v budoucnu provádět MěÚ Rýmařov a služba bude 
zpoplatněna na 10 000,-Kč za rok. Jelikož se nepředpokládá, že naše obec bude mít 
velké množství zpráv přijatých přes datové schránky, budeme Rýmařov informovat o 
této službě až při skutečné potřebě archivovat. 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  

Ad. 6  Paní Kateřina Zemánková podala žádost o prodej pozemku p.č. 140, kolem rekreačního 
objektu, který vlastní a na kterém je umístěna žumpa a který proúčely rekreace užívá. 

  
Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 140 o celkové výměře 

288 m2.paní Kateřině Zemánkové za cena 20,-Kč/m² a 25,-Kč/m². 
Schváleno všemi přítomnými. 



  
Ad. 7  Různé 

• Turnaj v nohejbale o putovní pohár starosty obce se uskuteční 8.8.2009 od 8 hod. na 
nohejbalovém hřišti.  

• Firma Ventureal Brno se zabývá mimo jiné výstavbou fotovoltaických elektráren a 
dostala příslib pana Vinohradníka – majitele pozemků č. 401/1 v katastru naší obce 
s možností stavby na jeho pozemku. Pan starosta k tomuto vydal stanovisko obce, že 
nemáme námitek. Toto vyjádření je považováno jako předběžný a nezávazný souhlas.  

• Tradiční výšlap na hory pro děti k ukončení prázdnin se uskuteční 29.8. Předběžně 
byla domluvena trasa Skřítek-Ztracené kameny-Jelení Studánka-Stará Ves. Poté si děti 
budou moci opéct špekáčky. Občané budou informováni plakáty.  

• SMO vydalo informaci – srovnání daňových příjmů obcí. S tímto seznámil zastupitele 
starosta.  

  
Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
  
  
  
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  4.9.2009  v 18 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: 6.8.2009 
  
Zapsala: Jana Horňáčková 
  
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                 
                                  
                                 David Janík    ……………………….…. 
  
  
  
  
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 
 


