
Č.j. 365/02/2010 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 6/2010 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 7.6.2010 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  

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

Nepřítomni: Ladislav Podhorský 

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 šest 
členů, což je nadpoloviční většina, 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 05/10 
2. Příprava „Srazu rodáků a občanů Malé Štáhle“ 
3. Smlouva o prodeji pozemků p.č. 336/1 a částí pozemků p.č.336/2 a 337 
4. Stav prodeje domu č.p.27 
5. První návrh projektu urbanizace návsi 
6. Dodatek č.1 smlouvy o dílo s firmou EKOTOXA, s.r.o. 
7. Smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce – přeložka trafostanice 
8. Žádost o poskytnutí dotace z programu RRC/02/2009 na opravu MK 
9. Různé: 

• Vyhodnocení Dětského dne 
• Informace o Usnesení Okresního soudu ve věci Petr Sečkár a Valentina 

Šípková 
• Informace o návrhu Národního parku Jeseníky 
• Projektant „Revitalizace území po hornické činnosti 

  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
  
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.5/2010 ze dne 13.5.2010 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  Pracovní skupina, která připravuje sraz rodáků a občanů se schází jednou za týden. 

Celkové náklady na tuto akci byly předběžně vypočteny na 50 500,-Kč a dotace z MAS 
byla uznána ve výši 18 000,-Kč. Muzeum bude k prohlídce připraveno, 
ZPRAVODAJSTVÍ je připraveno k tisku. Zahajuje se propagace, budou vytištěny 
plakáty k této akci a bude prezentována i na rádiu Impuls. 

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



Ad. 3  Zastupitelstvo na minulé schůzi schválilo záměr prodeje pozemků p.č. 336/1 a částí 
pozemků p.č. 336/2  a 337, na úřední desce byl zveřejněn od 13. do 31.5. 2010. Kupní 
smlouva s panem Jiřím Sitařem, který má pozemky v pronájmu, se předkládá ke 
schválení. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 336/1 a částí pozemků 
p.č. 336/2 a 337 panu Jiřímu Sitařovi za 20,-Kč/m². 

  Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 4  Jak již byli zastupitelé na minulé schůzi obeznámeni, prodej domu č.p. 27 se uskuteční 

do 30.9.2010, pronajatý byt by měl být k 30.6.2010 vyklizen. 
  
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  

Ad. 5  Firma EKOTOXA,s.r.o. zpracovala první návrh projektu urbanizace návsi a starosta 
k němu podal vysvětlení. Po diskuzi bylo dojednáno, že dětské hřiště bude ponecháno 
na stávajícím místě a trafostanice bude umístěna do rohu pozemku u garáží. 

  
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje první návrh projektu urbanizace návsi 

včetně návrhu uvedených změn. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 6 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou EKOTOXA,s.r.o. obsahuje posunutí termínu 
zpracování návrhu na urbanizaci návsi do konce července 2010. 

  
Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou 

EKOTOXA,s.r.o. na projekt urbanizace návsi. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

  
Ad. 7   Od firmy ČEZ Distribuce byla doručena Smlouva o smlouvě budoucí na přeložku 

trafostanice. Je navrženo umístit trafostanici pod domy č.p. 44 a 45, před dům č.p.30. 
S tímto zastupitelé nesouhlasí a chtějí umístit trafostanici ke sloupu pod zahradu č.p. 21, 
kde nebude v žádném případě překážet. 

  
Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ 

Distribuce s tím, že bude využita stávající trafostanice a přeložena ke 
sloupu pod zahradu domu č.p. 21. 

  Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 8  Nyní je možné dotační tituly dofinancovat z jiných zdrojů, pokud se nejedná o státní 

fondy. Starosta podal žádost na dofinancování oprav místních komunikací na KÚ MSK 
Ostrava.  Jedná se o 10% z celkových výdajů – cca 150 tis.Kč. 22.9. bude zasedat 
zastupitelstvo kraje a pokud nám dotaci přidělí, teprve poté budeme žádat o proplacení 
dotace ze SZIF, která již byla schválena. 

  
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu KÚ 

MSK Ostrava  z programu RRC/02/2009 na dofinancování oprav MK.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu MSK Ostrava na dofinancování oprav MK. 

  Schváleno všemi přítomnými. 



  
Ad. 9  Různé: 

• Dětskému dni přálo počasí a taky spousty rozjasněných dětských tváří. 
• Usnesení u Okresního soudu v Bruntále nabylo právní moci ve věci Petr Sečkár s tím, 

že dědické řízení se zastavuje. Nyní podá starosta žádost na Ministerstvo pro místní 
rozvoj o úhradu za náklady spojené s pohřbem zmíněného. Bylo doručeno ještě jedno 
usnesení ze soudu, které nabylo právní moci, a které opravňuje Janu Rakašovou 
opatrovnicí Valentiny Šípkové, jež byla zbavena svéprávnosti k právním úkonům. 

• Dne 22.6.2010 se uskuteční veřejná beseda od 17.00 hod ve SVČ Rýmařov na téma  - 
Národní park Jeseníky: historická příležitost či riziko? Na místě obvyklém bude 
vyvěšen plakát. 

• Dne 9.6.2010 se v 10.00 hod. uskuteční vstupní jednání s projektanty akce 
„Revitalizace území po hornické činnosti“ z Hutního projektu Ostrava a.s.. Mimo 
vyřízení potřebných formalit se uskuteční prohlídka předmětné lokality. Starosta 
vyzval zastupitele, kteří mají čas, aby se této prohlídky rovněž zúčastnili. 

  
Usnesení č. 9: 

•        Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti na MMR o úhradu 
nákladů spojenou s pohřbem pana Petra Sečkára. 

Schváleno všemi přítomnými. 
•        Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

  
  
  
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 7.6.2010  v 19.30 hod. 
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  2.7.2010  v 18 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: 8.6.2010 
  
Zapsala: Jana Horňáčková 
  
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                 
                                 
                                 Petr Kročil    ……………………….…. 
  
  
  
  
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 
  
 


