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Č.j. 948/02/2014 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 11/2014 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 12.11.2014 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 

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

Podhorský, Bc. Petra Neshodová 

Nepřítomni: David Janík 

Hosté: Mgr. Renáta Dvořáková, Mgr. Vít Dvořák, Jana Dohnalová, Jiří Ondrák, Petr Šanovec 

 

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 Bc. Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a František Vlček. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 10/14 

2. Jednaní řád zastupitelstva obce 

3. Schválení složení výborů 

4. Změna dlouhodobého výhledu 

5. Návrh OZV č. 1/2014 o změně OZV č. 1/2012 

6. Návrh OZV č. 2/2014 o změně daně z nemovitosti 

7. Svolání veřejné schůze na 5.12.2014 

8. Projednání informace o plnění rozpočtu za období 1. – 9. 2014 

9. Různé: 

 Příprava Mikulášské besídky 

 Příprava plánu akcí na rok 2015 

 Psí útulek Slezské Pavlovice 

 ČOV 

 Znečištění potoka 

 Těžba břidlice 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.10/2014 ze dne 8.10.2014 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. 
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Ad. 2  Pan starosta seznámil především nové zastupitele s jednacím řádem a předal všem 

zastupitelům text platného jednacího řádu. Pokud by k němu byly připomínky, 

projednají se na příští schůzi a jednací řád může být změněn. 

 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 3  Předsedové jednotlivých výborů navrhují tyto členy: 

 Petr Kročil – předseda finančního výboru – Jana Bulová, Markéta Janíková 

 Bc. Petra Neshodová – předsedkyně kontrolního výboru – Mgr. Vít Dvořák, Jana 

Dohnalová 

 František Vlček – předseda výboru pro životní prostředí – Vladimír Studený, Jaroslav 

Kopecký 

 David Janík – předseda kulturně-sportovního výboru – Petra Horňáčková, Radek 

Neshoda (za nepřítomného Davida Janíka informaci předala Jana Horňáčková) 

 

Ladislav Podhorský – předseda výboru pro národností menšiny, předá informaci o členech 

výboru na prosincové schůzi. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje složení i členy výborů tak, jak byly 

předloženy jejich předsedy. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Tento bod bude vynechán a projednán až na prosincové schůzi, před kterou bude 

provedena potřebná anketa, zda mají občané zájem o plynofikaci v obci. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

Ad. 5 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se mění znění čl. 6 OZV č. 1/2012  

o systému a sběru komunálního odpadu, osvobozuje od poplatku mj. ty občany, kteří se 

pracovně zdržují mimo obec v zahraničí více než 6 měsíců a tuto skutečnost doloží, 

např. pracovní smlouvou. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2012. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 Zastupitelům byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2014, kterou se stanoví 

koeficient daně z nemovitosti. Změna se týká: staveb podle odstavce 1, písmene d) bod  

2 a stanoví se koeficient pro výpočet základní sazby daně 1,5. Za podstatné důvody, 

proč je navrhována změna vyhlášky, je zachování vyrovnaného rozpočtu a krytí 

vícenákladů, vzniklých zákazem vstupu do kotelny přes průmyslový areál, a tím nutnost 

vybourání dveří ke kotelně a zakoupení dražšího pytlovaného uhlí. Změna daně se 

dotkne především podnikatelů v průmyslu, nikoliv občanů. Pan starosta vyzval 

zastupitele, aby se k dané problematice vyjádřili. Petr Kročil navrhuje daně nezvyšovat 

a po diskuzi se společnosti Nádražní sdělil, že jsou ochotni ustoupit od uvedeného 

zákazu, který změnu vyhlášky vyvolal. Přítomný pan Jiří Ondrák dal příslib (i když bez 

plné moci společnosti Nádražní, jako vlastníka pozemků), že celou záležitost jsou 
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ochotni písemně smluvně vyřešit v co nejkratší době. Také by se měl smluvně ošetřit 

sklad paliva, který částečně zasahuje na pozemek společnosti Nádražní a parkoviště pro 

účely Obecního úřadu a přístupové cesty k ČOV. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce v jednání se společnosti 

Nádražní a uzavření smluvních vztahů potřebných k plynulému provozu 

MFD a ČOV. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Na pátek, 5.12.2014, bude svolána veřejná schůze do MFD v 18.00 hod., 

s projednáním rozpočtu na rok 2015, plánem kulturních akcí a plánovaných akcí 

zaměřených na rozvoj a zvelebování obce v roce 2015. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje termín a program veřejné schůze. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 8 Zastupitelům byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za 09/2014. 

Příjmy jsou ve skutečném plnění 81,81%, výdaje 73,13%. Výdaje jsou mírně 

podkročeny, příjmy naopak vyšší, vzhledem k daňovým příjmům a příjmům z místních 

poplatků, které jsou téměř všechny připsány a zaplaceny na účet obce. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 9 Různé: 

 Mikulášská besídka se uskuteční v sobotu 6.12.2014 a bude spojena s přípravou 

přáníček Ježíškovi k celostátní akci „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi“, která se 

bude konat 12.12.2014. Z rozpočtu obce bude uvolněno cca 100,-Kč/dítě na dárek. 

 Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2015 bude připraven občanům na veřejnou 

schůzi a předloží se rovněž zastupitelům na schůzi prosincové. Termín na společenský 

večer je však stanoven již teď na 7.2.2015. 

 Na žádost provozovatele psího útulku ve Slezských Pavlovicích o finanční dar 

nebudeme reagovat. 

 Přístupová cesta k ČOV je ošetřena smlouvou o věcném břemeni. 

 Bc. Petra Neshodová informovala zastupitele o znečištění místního potůčku, kde se 

vytváří pěna. Z potůčku budou, v případě výskytu pěny, odebrány vzorky vody ke 

kontrole a zastupitelé budou o výsledku informováni. 

 Společnost Česká břidlice jednala s minulým zastupitelstvem o případné těžbě 

břidlice. Byl to pouze nekonkrétní návrh a tehdejší zastupitelstvo o tom, zda těžit či 

natěžit na katastrálním území Malá Štáhle, nerozhodlo.  

 

Usnesení č. 9:   

 Zastupitelstvo obce schvaluje výdaj pro děti na Mikulášskou besídku cca  

100,-Kč/dítě. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 12.11.2014 v 19.30 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 17.12.2014  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 19.11.2014 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová………………………. 

                                 

                                  

                                 František Vlček   …………….……………. 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

     místostarosta                                                                                     starosta 


