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Č.j. 522/02/2012 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 7/2012 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 9.7.2012 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

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

Jana Bauerová 

Nepřítomni: Ing. Jiří Dvořák, 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 5 

členů, což je nadpoloviční většina a 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 06/12 

2. Převod pozemků dle územního plánu od PFČR na obec 

3. Změna zákona o místních poplatcích 

4. Schválení odměn žákům obce, končícím ZDŠ 

5. Výběrové řízení na projekt „Urbanizace návsi I. epata“ 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2012 

7. Různé: 

 Vyhodnocení pouti 24.6. 

 Vyhodnocení sportovního odpoledne pro děti 1.7. 

 Turnaj v nohejbalu 4.8. 
 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.6/2012 ze dne 11.6.2012 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 Družstvo obce Malá Štáhle se mělo zúčastnit turnaje v malé kopané v Dolní Moravici. 

Zastupitelstvo obce schválilo startovné ve výši 1200,-Kč. Družstvo se však turnaje 

nezúčastnilo a bylo z turnaje odhlášeno telefonicky. Pořadatel bude požádán o vrácení 

startovného na účet obce. 

 Zastupitelstvo bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 2   Tento bod se z programu jednání ZO vypouští. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 
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Ad. 3  Pan starosta podal informaci o novele zákona o místních poplatcích, která vstoupí 

v platnost od 1.1.2013. Změnou novely se stanoví změna poplatku za odpad, ten může 

činit max. 1000,-Kč/rok. Ke konci roku bude změna poplatku znovu projednána 

s ohledem na celkové výdaje a příjmy týkající se odpadu, poté se rozhodne o ponechání, 

či zvýšení poplatku za odpad v obci. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad. 4  V letošním školním roce ukončili povinnou školní docházku žáci Simona Kročilová a 

Ladislav Podhorský. Na slavnostním rozloučení v Rýmařově jim byly, za velmi dobré 

výsledky, od obce předány dárkové poukázky v hodnotě 300,-Kč na nákup 

v knihkupectví v Rýmařově. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje předání dárkových poukázek v hodnotě 

300,-Kč, žákům Simoně Kročilové a Ladislavovi Podhorskému. 

    Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5  Pan starosta informoval zastupitele o průběhu výběrového řízení na dodavatele k 

projektu „Urbanizace návsi I. etapa“. S ohledem na různorodost je každá položka řešena 

zvlášť (čekárny, přístřešek, osvětlení, rozhlas). Přihlásilo se několik firem a zastupitelé 

byli seznámeni s jejich nabídkami. Rozhodli, že bude učiněn pokus, aby přístřešek na 

návsi byl architektonicky totožný s autobusovými zastávkami. Proto se osloví firmy, 

které nabídli zhotovení čekáren autobusových zastávek, zda by byly schopny zhotovit 

obojí ve stejném architektonickém stylu. Rozhlas a veřejné osvětlení budou také, bude-

li vhodná nabídka, zadány jednomu dodavateli. Předpokládá se, že do příštího zasedání 

bude svoláno ještě mimořádné zasedání a projedná se již konkrétní výběr firem, dle 

cenových nabídek a ostatních kritérií. 

  
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu oslovením firem, ohledně spojení 

zhotovení autobusových zastávek+přístřešku a rozhlasu+VO. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtové změny č. 2. Vzhledem k přijaté dotaci a 

výdaji s ní spojené na Urbanizaci návsi I. etapa, je nutné provést rozpočtovou změnu. 

Také ve výdajových položkách navýšit rozpočet dle skutečného čerpání, jedná se 

především o § ostatní činnosti v oblasti kultury, bytové hospodářství a místní správu. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 tak, jak bylo 

předloženo. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Různé: 

 Pouti, která se uskutečnila 24.6.2012, se zúčastnili místní i přespolní občané k hojné 

účasti. Příprava a organizace pouti byly dobře zajištěny. 

 Jana Bauerová informovala zastupitele o akci pro děti, kdy původně sportovní 

odpoledne, bylo zaměněno na strašidelné, společně se stezkou odvahy a 

„neplánovanou“ půlnoční bouřkou a vichřicí, kdy děti byly nuceny opustit stany. I 

přes to byly nadmíru spokojené a spaní ve stanu se nechtějí vzdát, proto se nejspíš 

akce ještě do konce prázdnin bude opakovat. 
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 Původní termín v turnaji v nohejbale 4.8. se ruší pro malou účast družstev a stanovuje 

se nový termín 25.8.2012. 

 

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

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 9.7.2012 ve 20.00 hod. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  6.8.2012  v 18 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 12.7.2012 

 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


