
Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č. 8/2013 jednání zastupitelstva obce dne 2.9.2013 

 

1 

Č.j. 584/02/2013 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 8/2013 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 2.9.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Jana 

Bauerová 

Nepřítomni: Petr Kročil, Ladislav Podhorský 
 

Hosté: Ludmila Bršťáková, Věra Neshodová 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.  
 

Uvedl, ţe z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 5 

členů, coţ je nadpoloviční většina, takţe zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 

Provedením zápisu byla určena Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Vladimír Neshoda a František Vlček. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 7/2013 

2. Projednání zásad smlouvy o budoucí smlouvě KOM, s.r.o. 

3. Průběţná informace o plnění rozpočtu za 1. pol. 2013 

4. Schůzka rodičů dětí předškolního věku 

5. Stanovisko SmVaK, a.s., o odkoupení vodovodu 

6. Schválení kupních smluv souvisejících se směnou pozemku p.č. 53/1 

7. Rekonstrukce VN a NN v obci Malá Štáhle 

8. Spolupráce s Občanským sdruţením ZUBOR (Slovensko) 

9. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2013 

10. Různé: 

 Hodnocení turnaje v nohejbale 

 Hodnocení prázdninových akcí pro děti 

 Sběr nepotřebného ošacení 6. září 2013 

 Informace o Rozhodnutí MěÚ v Bruntále – honitba 

 Ţádost o dodatečný souhlas vodovodní přípojky 

 Moţnosti připojení zemního plynu do obce 

 Dar novomanţelům 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.7/2013 ze dne 10.7.2013 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
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Ad.2 Pan starosta navrhl zastupitelstvu obce uzavřít s KOM,s.r.o. smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě pro kotelnu, která je v majetku obce a informoval o důvodech a zásadách jejího 

uzavření. Obec převzala kotelnu do vlastnictví s cílem rozšíření muzea o kotelnu – její 

část, ve které je umístěn vlastní kotel, případně další prostory. Do budoucna by se obec 

měla pojistit pro případ, ţe skutečně bude vyuţívat jen část objektu, kde bude kotel, 

nebo k rekonstrukci vůbec nedojde. V takovém případě Smlouvou o budoucí kupní 

smlouvě bude budova vrácena společnosti KOM, s.r.o., případně bude řešeno jen 

částečné vyuţívání obcí. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje zásady smlouvy o budoucí smlouvě se 

společností Kovošrot Moravia CZ s.r.o. a ukládá starostovi její přípravu. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.3 Všem zastupitelům byl předloţen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 06/2013. 

Příjmová část odpovídá 49,61% plnění rozpočtu a výdajová část 45,91% plnění 

rozpočtu. Výdaje jsou tedy v souladu s příjmy, které jsou mírně podkročeny. Na příští 

schůzi připraví kontrolní a finanční výbor kontroly vztahující se k 2.Q.2013. 

 

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

Ad.4 22.7.2013 byla na Obecním úřadě svolána komunitní porada maminek dětí předškolního 

věku, za účelem pomoci zajištění hlídání dětí předškolního věku. Pro malý počet dětí, 

malou účast a nezájem, se však touto problematikou jiţ nebudeme zabývat. Děti jsou 

většinou voţeny do školek svými rodiči, či známými. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 5 Zastupitelstvo obce jiţ v minulém roce schválilo jednání pana starosty se SmVaK, a.s., 

ohledně nabídky odprodeje vodovodu jeho správci. Nyní přišla ze SmVaK a.s. 

odpověď, ţe jsou ochotni vodovod odkoupit za cenu 150 tis.Kč. Podle zastupitelů je 

však hodnota majetku daleko vyšší, proto tuto cenu nebudeme akceptovat. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce neakceptuje cenu 150 tis.Kč za vodovod pro SmVaK, 

a.s.. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  Směnu a prodej pozemku s panem Krupou zastupitelstvo obce jiţ projednávalo. Nyní 

pan starosta předloţil zastupitelům ke schválení smlouvy. Obec Malá Štáhle prodává 

část pozemku p.p.č. 133/2 o výměře 2989m² panu Radku Krupovi za cenu 68 747,-Kč. 

S paní Alţbětou Krupovou a panem Jiřím Krupou bude sepsána Směnná smlouva, kdy 

Obec Malá Štáhle předává parcelu p.č. 133/6, která byla oddělena geometrickým 

plánem z pozemku p.č. 133/2 a p.č. 45/1, o celkové výměře 3016 m², a přebere do svého 

vlastnictví pozemek ve vlastnictví Krupových, parcelu p.č. 53/1 o celkové výměře  

3927 m². Rozdíl 911 m² vyrovná obec finanční částkou 20 953,-Kč. Prodejní cena u 

obou smluv byla stanovena jako průměrná cena, zastupitelstvem schválené prodejní 

ceny pozemků, a činí 23,-Kč/m², (p.p.č. 133/2 za 30,-Kč/m², a p.p.č. 45/1, pozemek 

podmáčený 15,-Kč/m²). 
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Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu s panem Radkem Krupou 

na prodej pozemku p.č. 133/2 o výměře 2989 m² za cenu 68 747,-Kč.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu s paní Alžbětou 

Krupovou a panem Jiřím Krupou na směnu pozemku p.č. 133/6 a p.č. 

53/1. Rozdíl ve výměře pozemků v ceně 20 953,-Kč zaplatí obec. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem obou smluv. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Starosta informoval o stavu realizace jiţ dříve projednané akce přemístění VN a 

rekonstrukce NN v obci dle předloţeného projektu. Kabelizace NN bude zkrácena. 

 

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

 

Ad. 8 V rámci projektu česko-slovenské hranice nás poţádalo Občanské sdruţení ZUBOR ze 

Slovenska o navázání partnerství. Pokud bychom měli o spolupráci zájem, podala by se 

společná ţádost o projekt do Fondu mikroprojektů. Pan starosta se domnívá, ţe by 

případná přeshraniční spolupráce mohla přinést obci výhody a proto doporučuje, se do 

zmíněného projektu zapojit 

 

Usnesení č.8: Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení do přeshraniční spolupráce 

s Občanským sdružením ZUBOR obce Zubrohlava ze Slovenska. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu projednáním a podpisem Smlouvy 

s Občanským sdružením ZUBOR ze Slovenska. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9  Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2013 se mění článek 9 Obecně závazné vyhlášky  

č. 1/2012. Obecně závazná vyhláška bude zveřejněna na úřední desce od 3.9.2013 do 

20.9.2013. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10 Různé: 

 Turnaj v nohejbale se vydařil, co se týče počasí a účasti muţstev. Místních občanů se 

přišlo podívat málo. Pan starosta navrhuje stanovit přesnou marţi, podle které se bude 

vţdy sestavovat ceník občerstvení. 

 Paní Jana Bauerová zhodnotila prázdninové akce pro děti. Ukončení prázdnin, kdy děti 

soutěţili nejen na kole, a poté opékaly špekáčky, se vydařil. Akce strašidelná noc byla 

opravdu pro děti strašidelná. V obci se stala havárie auta a děti musely ve dvě hodiny 

ráno opustit rozespalé svoje stany. Paní Bauerová poukázala na to, zda by bylo moţné 

zajistit v obci větší bezpečnost, např. zábranami kolem chodníku. To však není moţné 

vzhledem k zimní údrţbě. Pan starosta navrhl, ţe osloví Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

zda by kvůli častým dopravním nehodám nemohly být na silnici namalovány 

signalizační brzdící pruhy.  

 Sběr nepotřebného ošacení se uskuteční 6.září. Občané byli o sběru včas informováni.  

 Z Městského úřadu v Bruntále přišlo Rozhodnutí o uznání honitby č. 51 – Horní 

Václavov. 

 Paní Anna Pastyříková podala ţádost o dodatečný souhlas napojení vodovodní 

přípojky, na pozemku 35/2, 35/4, 35/6 a 35/17. Zastupitelstvo obce Malá Štáhle dalo 

v minulosti souhlasné stanovisko k vyuţívání uţitkové vody z obecní studny a na tom 
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se nic nezměnilo. Ţádost paní Pastyříkové je ovšem nedostačující a zmateční, není z ní 

zřejmé k čemu se má přípojka napojit. Pozemek 35/4 a 35/6 není v majetku obce, 

proto nelze souhlas vydat a na pozemek p.č. 35/17, na pozemku ţádný vodovod není a 

také nelze vydat souhlas, bylo by to v rozporu v územním plánem obce Malá Štáhle. 

 Pan starosta informoval zastupitele o moţnosti připojení zemního plynu v obci. 

Napojení by bylo moţné přes firmu pana Ondráka Kovošrot s druţstevním domem. 

 31.8.2013 se konala svatba pana Davida Janíka se slečnou Markétou Tomanovou. 

Vladimír Neshoda navrhuje novomanţelům poskytnout finanční dar ve výši 2000,-Kč. 

  

Usnesení č.10 :  

 

 Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu v jednání s Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, o bezpečnosti hlavní silnice I/11. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar novomanželům Janíkovým ve výši 

2000,-Kč. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 2.9.2013 ve 19.00 hod. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  9.10.2013  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 10.9.2013 

 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

                                 Vladimír Neshoda    ……………………… 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


