
Č.j. 55/02/2011 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 2/2011 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 3.2.2011 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  
  

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr 
Kročil, Ladislav Podhorský, 

Nepřítomni: Jana Bauerová 

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 6 
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 1/11 
2.      Schválení Darovací smlouvy č. DS-BR-023-11-Vym 
3.      Žádost občanského sdružení Praděd o výpomoc 
4.      Schválení smlouvy o dílo DIGIS,s.r.o. 
5.      Žádost o změnu územního plánu 
6.      Metodický pokyn KÚ k vybírání místních poplatků 
7.      Různé: 

•        Informace o semináři, organizovaným SOV 
•        Společenský večer v únoru 2011 

  
  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
  
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.1/2011 ze dne 7.1. 2011 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  Darovací smlouva č. DS-BR-023-11-Vym se týká pozemku č. 440/13 zastavěného 

místní komunikací. Návrh podalo ŘSaD a starosta navrhuje tuto smlouvu schválit. 
          K návrhu nebylo připomínek. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu č.DS-BR-023-11-Vym 
pro převod pozemku p.č. 440/13 zastavěného místní komunikací od ŘSaD. 
Schváleno všemi přítomnými. 

  

  



Ad. 3  Občanské sdružení Praděd zaslalo žádost o finanční podporu. Tyto instituce obec 
nepodporuje. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 
  
Ad. 4 Firma Digis, s.r.o. zaslala návrh smlouvy o dílo. V tomto roce je smlouva rozšířena o 

vložení ortofotomapy 2009. Celková cena je 8 760,-. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o dílo s DIGIS,s.r.o. Ostrava 
na rok 2011. 
Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 5 Pan Jaroslav Michálek z Terchové je vlastníkem pozemků, na kterých by podle něho 
byla možná těžba břidlice. Protože tato činnost není zapracována v územním plánu, je 
nutno udělat změnu. Veškeré výdaje s tím spojené si bude pan Michálek platit sám, 
obec musí jen vydat souhlasné stanovisko. Starosta doporučuje nebránit aktivitě 
žadatele.Zastupitelstvo obce nemá námitek, žadatel bude vyzván k poskytnutí informací 
– podkladů, potřebných ke změně územního plánu. 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr změny územního plánu. 
 Starosta vyzve pana Jaroslava Michálka k poskytnutí informací, 

     potřebných ke změně územního plánu. 
Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 6  Metodický pokyn z Ministerstva financí se týká placení místních poplatků, několik 
možných variant, které se mohou vyskytnout. Starosta s těmito možnosti seznámil 
zastupitelé. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 7  Různé: 

•        Starosta a místostarosta se zúčastnili semináře organizovaným Spolkem pro obnovu 
venkova, který se týkal práv a povinností zastupitele obce, jednacího řádu, vnitřních 
kontrol apod.. Pan starosta předal své poznatky zastupitelům. 

•        Společenský večer proběhne 5.2.2011, tombola je nakoupena, vše je připraveno. 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí 
  

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 3.2.2011  v 18.30 hod. 
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  3.3.2011  v 17 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: 8.2.2011 
Zapsala: Jana Horňáčková 
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. Petr Kročil    ………………… 
                                
  
  
   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 
 


