
Č.j. 661/02/2010 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 

č. 10/2010 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 8.10.2010 v 18.00 hod. v Moravskoslezském Kočově 

  

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr 

Kročil,             Jana Horňáčková, Ladislav Podhorský, David Janík 

Hosté: Jana Bulová, Jana Dohnalová, Věra Neshodová, Olga Szczurková, František Dohnal 

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 09/10 

2.      Smlouva o dílo FORESTA SG,a.s. 

3.      Schválení podílu obce na výstavbu sběrného dvora 

4.      Schválení převodu pozemků od ŘSaD p.č. 440/3,12 a 13 pod místními komunikacemi 

5.      Schválení bezúplatného převodu pozemků z PF ČR na obec 

6.      Schválení úplatného převodu pozemků z PF ČR na obec 

7.      Vyhodnocení volebního období 2006-2010 

8.      Příprava voleb do ZO pro volební období 2010-2014 

  

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

  

Záznam průběhu jednání: 
  

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.9/2010 ze dne  3.9.2010 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

  

Ad. 2  Plán hospodaření v lese, který se zpracovává na 10 let, v tomto roce vypršel. Je nutno 

zpracovat nový na období 2011-2020 a pro jeho zpracování jako podklad novou analýzu 

stavu lesa. Firma FORESTA SG,a.s. obci podala návrh na zajištění zpracování analýzy 

s tím, že pokud bude obcí zmocněna, podá žádost obce o dotaci na tuto akci. Cena díla 

je 60 tis. Firma FORESTA SG a.s. se zavazuje, že Obec zaplatí jen 10 tis. i pokud 

nebude dotace přiznána. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 010810LP s firmou 

FORESTA SG a.s. na vyhotovení auditu hospodaření na lesním 

majetku. 

                            Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 

010810LP s firmou FORESTA SG a.s. 

                             Schváleno všemi přítomnými. 



Ad. 3  Zastupitelstvo projednalo již dříve účast obce na projektu MAS - výstavby sběrných 

dvorů. Celkové náklady na výstavbu sběrného dvora obce jsou 387 334,78 Kč, z toho 

dotace 348 601,30 Kč a vlastní zdroje obce  38 733,48 Kč. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje podíl obce na výstavbu sběrného dvora ve 

výši 38.733,80 Kč. 
   Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 4  Některé části místních komunikací, které byla opravovány v rámci schválené dotace 

v PRV, nejsou ve vlastnictví obce. V těchto případech musí být uzavřena nájemní 

smlouva. Při řešení MK na pozemcích ČR ve správě ŘSD ČR bylo navrženo ŘSD, s.p. 

Ostrava, převést parcely p.č. 440/3, 440/12 a 440/13 o celkové výměře 5 553 

m²bezúplatně na obec s tím, že obec zadá zpracování geometrického plánu. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr převodu pozemků parcely p.č. 440/3, 

440/12 a 440/13 o celkové výměře 5 553 m² na obec od ŘSD, s.p.. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 5 Některé pozemky, kde je dle schváleného územního plánu plánovaná bytová výstavba, 

jsou ve vlastnictví  České republiky.V návaznosti na územní plán a ve smyslu zákona 

č. 95/1999 Sb. je možno požádat o jejich bezúplatný převod na obec. Za tím účelem  je 

potřeba požádat PF ČR o bezúplatný převod těchto pozemků, parcel p.č. 75/2, 76/1, 77, 

87/1, 105/2, 107/1, 108/2, 133/1, 405/2, 410/3  příp. části  p.p.č. 55/2, 87/3, 115/1, 

413/1 a na obec 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků z PF ČR na 

obec parcel p.č. 75/2, 76/1, 77, 87/1, 105/2, 107/1, 108/2, 133/1, 405/2, 

410/3. a části parcel: p.č. 55/2, 87/3, 115/1, 413/1 
   Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 6  V návaznosti na pátý bod jsou části některých pozemků, které navazují na plánovanou 

bytovou výstavbu, které lze na obec převést jen za úplatu. Tyto parcely jsou rovněž 

v majetku Česká republika. Jedná se o část parcel: – p.č. 55/2, 87/3, 115/1, 413/1 a 

410/3. Navrhuje se požádat o jejich úplatný převod na obec. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 55/2, 

87/3, 115/1, 413/1 a 410/3z PF ČR na obec :. 
     Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 7  Vyhodnocení volebního období proběhlo na veřejné schůzi 25.9.2010, kde zastupitelé 

zhodnotili svou činnost v zastupitelstvu a starosta sdělil občanům vše, co se za  volební 

období 2006-2014 podařilo udělat. 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  

Ad. 8  Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR se uskuteční 15.-16.10.2010. Do OVK byli 

starostou jmenováni Jana Dohnalová, Květoslava Mackurová, Věra Neshodová, Rudolf 

Rechtorik, Zdeněk Smetana, Anna Vašková a Vladimír Zamec. Zapisovatelkou byla 

určena Petra Neshodová. Volební lístky jsou rozneseny, vše je připraveno ke zdárnému 

průběhu voleb. 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 



Starosta na závěr poděkoval hostům, kteří přijali naše pozvání za dobrou spolupráci – paní 

Janě Dohnalové za vedení místní knihovny a keramického kroužku, paní Věře Neshodové za 

organizaci různých akcí, především srazu rodáků a mše v místní kapli, paní Janě Bulové za 

pravidelnou přípravu ZPRAVODAJSTVÍ pro občany a panu Františku Dohnalovi za dozor 

při provozu ČOV. Rovněž pan starosta poděkoval zastupitelům za jejich činnost ve volebním 

období 2006-2010. 

  

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 8.10.2010  v 19.00 hod. 

  
Příští jednání zastupitelstva obce bude ustavující a zvolení zastupitelé i občané budou o 

konání schůze včas informováni. 

  

Zápis zhotoven dne: 13.10.2010 

  

Zapsala: Jana Horňáčková 

  

  

Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 

                                

                                 

                                 Petr Kročil    ……………………….…. 

  

  

  

  

  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 

  
 


