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Č.j. 308/02/2012 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 5/2012 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 2.5.2012 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 04/12 

2. Závěrečný účet za rok 2011 

3. Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2011 

4. Členská schůze Sdružení obcí Rýmařovska – informace 

5. Závěrečný účet SOR za rok 2011 

6. Audit hospodaření SOR za rok 2011 

7. Zpráva kontrolní komise SOR 

8. Upřesnění programu na období 2007-2013 

9. Pronájem pozemku pí. Kadlecová – zahrádka 

10. Schválení zadání změny č. 1 územního plánu obce Malá Štáhle 

11. Různé: 

 Informace z porady starostů v Kravařích 

 Nabídka vydavatelství LITERA 

 Vyhodnocení veřejné schůze 

 Návštěva MAS Vladař 9.5. 

 Vyhodnocení Country bálu 

 Den dětí a kácení máje  

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 4/2012 ze dne 2.4.2012 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

Byla podána informace o odeslání dopisu podle usnesení č.4/03/2012 na SmVaK, a.s. 

 

Ad. 2 a 3  Návrh Závěrečného účtu dostali zastupitelé k prostudování písemně. Návrh byl 

rovněž projednán s občany na veřejné schůzi dne 13.4.2012 a zveřejněn na úřední 

desce, včetně elektronické, od 2.4.2012 do 2.5.2012 a nebylo k němu připomínek.  

Zpráva o kontrole hospodaření, kontrola byla provedena pracovníky odboru kontroly 

Krajského úřadu Ostrava, byla projednána již na březnové schůzi, vyvěšena na úřední 

desce od 5.3.2012 do 2.5.2012.  

Navrhuje se  schválit Závěrečný účet za rok 2011 bez výhrad. 
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Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Štáhle za rok 

2011 bez výhrad. 

   Schváleno všemi přítomnými. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce bere Zprávu o kontrole hospodaření KÚ MSK 

Ostrava na vědomí. 
 

Ad. 4 Pan starosta podal zastupitelům informace, týkající se členské schůze SOR, která se 

uskutečnila 13.4.2012 v Lomnici.  Mimo jiné se projednávala důležitá informace, 

týkající se dopravní obslužnosti. Jedná se o model jednotného financování veřejné 

osobní dopravy v MSK. Nyní přispívá obec částkou 1292,-Kč ročně. Nový propočet 

částku navyšuje o četnost příměstských spojů a zastávek (zastavení). Ovšem je zde třeba 

zohlednit nevyužívaný spoj Malá Štáhle – Břidličná, na jehož zbytečnost jsme již 

několikrát upozorňovali. Také zastávka „Malá Štáhle, rozc.“, která je situována na 

katastru Jamartice, slouží jako účelový spoj pro koncové obce, tj. Rýmařov – Malá 

Morávka a Rýmařov – Dolní Moravice. Starosta předložil návrh dopisu, ve kterém 

budou vzneseny výhrady proti těmto výpočtům a navrhuje jeho zaslání na Krajský úřad 

MSK Ostrava, odbor dopravy. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje obsah dopisu a zaslání výhrad k modelu 

jednotného financování VOD na KÚ MSK Ostrava tak, jak byl starostou 

předložen. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Závěrečný účet SOR za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce OÚ ve dnech od 

7.3.2012 do 27.3.2012 a nebylo k němu připomínek. Schválen byl členskou schůzí 

Sdružení obcí Rýmařovska 13.4.2012. 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet SOR za rok 2011. 

 

Ad. 6  Dne 14.2.2012 proběhla kontrola hospodaření SOR, pracovnicí kontrolního odboru 

MSK Ostrava. Nebyly shledány chyby ani nedostatky. Zpráva byla zveřejněna na ÚD 

ve dnech od 7.3.2012 do 27.3.2012. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření SOR za rok 2011. 
 

Ad. 7 Dne 25.1.2012 byla kontrolní komisí SOR provedena kontrola účetnictví SOR za rok 

2011. Nebylo shledáno nedostatků ani závad. Zápis z provedené kontroly byl zveřejněn 

na ÚD od 7.3.2012 do 27.3.2012.  

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z provedené kontroly SOR za 

rok 2011. 

Ad. 8  Písemně byl členům ZO předložen Program obce na období 2007-2013, upřesněný 

k aktuálnímu datu. V diskuzi byl potvrzen jeho rozsah a doplněn o zateplení obecního 

domu, především z půdní a střešní části. 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje upřesnění programu Obce Malá Štáhle 

2007-2013. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 9 Paní Alžběta Kadlecová podala žádost o pronájem obecní zahrádky na pozemku p.č. 

386/13 o rozloze 360m² za účelem pěstování zeleniny. Záměr pronájmu byl zveřejněn 

na úřední desce od 16.4.2012 do 2.5.2012 a nebylo k němu připomínek. 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 386/13 paní Alžbětě 

Kadlecové o rozloze 360m² za cenu dle OZV č. 2/2010. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10 Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Malá Štáhle byl již na schůzi ZO projednán 

a zveřejněn na úřední desce od 21.3.2012 do 24.4.2012. Nebylo k němu připomínek.  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle podle §6 odst. 5 písm. b) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, schvaluje zadání 

změny č. 1 územního plánu Malá Štáhle, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 

usnesení. 

Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 11  Různé: 

 Dne 19.4.2012 se uskutečnila porada starostů v Kravařích. Pan starosty informoval 

zastupitele o důležitých poznatcích, týkajících se jednání ZO, prodeji majetku a 

veřejné služby. 

 Nakladatelství LITERA z Ostravy-Hrabůvky nabízí možnost placeného inzerátu obce 

v magazínu Karlova Studánka, navrhuje se této možnosti nevyužít. 

 Veřejná schůze se uskutečnila dne 13.4.2012, průběh byl dobrý, účast byla nižší než v 

minulosti. Bylo by vhodné občany více upoutat programem k větší účasti. 

 Je ohlášena návštěva MAS Vladař Karlovy Vary. Do naší obce přivítají 9.5.2012 

v 17.00 hod. Je nutno připravit místnost, účastní se starosta a příp. místostarosta. 

 Country bál měl letos menší účast než vloni, pan starosta se ale i tak domnívá, že i 

přes případnou ztrátu je třeba u takových akcí zůstat a dát lidem v obci možnost 

kulturně se pobavit. Vyúčtování akce bude provedeno v nejbližší době. 

 Na 2.6.2012 bude na návsi zorganizován od 14.00 hod. Den dětí, v 18.00 hod. bude 

pokácena májka. Plakáty budou včas vyvěšeny. Občerstvení organizuje p. Podhorský. 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce neschvaluje inzerci obce v časopise Karlova 

Studánka.  

Schváleno všemi přítomnými. 

Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 2.5.2012 ve 20.00 hod. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 11.6.2012  v 18 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 4.5.2012 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

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

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


