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Č.j.  507/02/2011 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 8/2011 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 8.8.2011 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr 
Kročil, Ladislav Podhorský, 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 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 7/11 
2. Oprava místní kaple 
3. Stav hospodaření k 30.6.2011 
4. Rozpočtové opatření č. 2/2011 
5. Spor ve věci věcného břemene 
6. Projektová dokumentace na cyklostezku Valšov-Karlov 
7. Dopis SMS ČR – změna rozpočtového určení daní 
8. Různé:  

• Pronájem pozemku po p. F. Kadlecovi 
• Turnaj v nohejbale 2011 
• Žádost o stavbu garáže na obecním pozemku  
• Výměna oken č.p.35 

 
 

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

 
Záznam průběhu jednání: 
 
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.7/2011 ze dne 11.7.2011 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
 
Ad. 2  Rozhodnutí o dotaci od MMR ve výši 400. tis. Kč na opravu kaple bylo doručeno na 

OÚ. V polovině měsíce srpna nastoupí firma Karel Záhora ke stavebním pracím. Pan 
starosta se informoval na původní oltář, ten však jako ztrouchnivělý, byl zlikvidován. 
Navrhuje se jednat o zapůjčení jiného oltáře, nebo, pokud bude vypsán dotační titul na 
výzdobu kaple apod., podá se žádost. Taková dotace nebyla dosud vypsána a ani se 
nepředpokládá.  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 3  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce k 30.6.2011 byl předložen všem 
zastupitelům k prostudování. Příjmy jsou dle rozpočtu plněny v 55,74% a výdaje ve výši 
64,79%.  

 
Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 
Ad. 4  Byl předložen návrh rozpočtových opatření č. 2/2011. Změna se dotkne především 

příjmů a výdajů spojených s opravou kaple a vyvolané opravy žacího stroje a tahače. Ve 
výdajích dále zastupitelstvem obce schválené zakoupení hudební aparatury, zakoupení 
pivních setů, LED osvětlení a jejich instalace. V rozpočtové změně jsou rovněž drobné 
úpravy překročených příjmů a výdajů dle skutečného čerpání. 

 
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 

Ad. 5 Dne 4.8.  se konalo na Okresním soudě v Bruntále jednání ohledně zrušení věcného 
břemene s panem Antonínem Lašákem. Žaloba obce Malá Štáhle byla zamítnuta, 
rozsudek však ještě nebyl doručen písemně. Po doručení rozsudku bude svoláno 
mimořádné zasedání ZO, kde se rozhodne, jak se bude postupovat dále v této věci. 

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

Ad. 6 Podíl obcí na projektové dokumentaci na cyklostezku Valšov – Karlov je následující : 
všechny obce (Malá Morávka, Dolní Moravice, Velká Štáhle, Malá Štáhle, Břidličná, 
Václavov u Bruntálu) zaplatí základní podíl 25 tis. Kč. a dále podíl podle počtu 
obyvatel. Celkem tak obec Malá Štáhle zaplatí 26 384,-Kč. Věc cyklostezky je zatím 
v jednání. 

 
Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 
Ad. 7 SMS ČR vyzývá členy i nečleny této organizace, aby kontaktovali poslance ze svých 

regionů, aby podpořili novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Novela má zmírnit 
stávající neodůvodněné rozdíly v příjmech samospráv týkající se RUD.  

 
Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení poslance – p. Velebného, 

k podpoření novele zákona o rozpočtovém určení daní. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 
Ad. 8 Různé:  

• Pan starosta na Katastru nemovitosti v Bruntále zjistil, že chatka postavená na 
obecním pozemku, dříve pronajatém p. F. Kadlecovi st., není součástí kupní smlouvy 
prodaného bytu v domě č.p. 44. Pozemek je z části neudržovaný, proto bude pronajata 
celá část pozemku o výměře 400m², tak jak to již bylo schváleno na ZO minulý rok.  

• Turnaj konaný 6.8. se vydařil, bylo přihlášeno celkem 7 družstev, jedno později 
z turnaje odstoupilo, vyhrálo družstvo místních ve složení: David Janík, Jiří Zifčák a 
Jarda Kopecký. Na tuto akci si nechali vyrobit trička, reprezentující obec Malá Štáhle. 
Navrhuje se jejich proplacení z rozpočtu obce. 
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• Pan František Studený podal žádost o stavbu garáže na obecním pozemku, jako 
možnost se jeví parcela u garáží u kolonky, nebo u spodních garážích na konci u 
sběrného dvora. Dle výběru pana Studeného bude vyvěšen záměr pronájmu či prodeje 
pozemku. 

• Dotační program „Zelená úsporám“, který jsme chtěli využít k zateplení domu č.p. 35 
byl pozastaven. Jelikož je u tohoto objektu důležitá výměna oken, bude na jejich 
výměnu vyhlášeno výběrové řízení. S nabídkami budou zastupitelé seznámeni na 
zářijové schůzi ZO. Poté se bude rozhodovat, zda bude výměna oken realizována. 

 
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení triček místním hráčům 

nohejbalu v celkové výši 1042,-Kč. 
 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení 

na výměnu oken v domě č.p. 35. 
       Schváleno všemi přítomnými. 

 
                           Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 
 
Další bod programu mimo program jednání: 
Paní Jana Bauerová měla připomínku ohledně rekreantů na RD č.p.7, kteří odpadky vyhazují 
do popelnic k obecním domům, které jsou pak přeplněné a odpad není navíc roztříděný. 
Navrhuje přidat k domu č.p. 7 popelnici, pokud tam budou rekreanti. Toto se nejeví jako 
nutné, bude-li se odpad třídit. Zastupitelstvo rozhodlo, že je povinnost provozovatelů 
rekreačních zařízení platit rekreační poplatek za celý rok a nejen když bude domek obsazen 
rekreanty. 

 
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 8.8.2011 ve 20.00 hod.  
 
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  5.9.2011  v 18 hod. na obecním úřadě. 
 
Zápis zhotoven dne: 10.8.2011 
 
Zapsala: Jana Horňáčková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                 
                                  
                                 Petr Kročil    ……………………….…. 
 
 
 
 
   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 


