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Č.j. 174/02/2014 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 03/2014 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 3.3.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

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

Kročil, Ladislav Podhorský, Jana Bauerová 

Hosté: Petra 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 dostavili 

všichni členové, takţe 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 2 + 2a/2014 

2. Informace o plnění rozpočtu za rok 2013 

3. Svolání veřejné schůze k projednání Zprávy o hospodaření za r. 2013 

4. Schválení smlouvy o pronájmu pozemku – zahrádky p. Mayerovi 

5. Pronájem bytu č. 1 v domě č.p. 35 

6. Změna správce vodovodu, případně i kanalizace 

7. Nabídka systému pro přenos v Obecním domě 

8. Vyúčtování stočného za rok 2013 

9. Územní působnost MAS Rýmařovsko, o.p.s. v období 2014-20 

10. Příprava srazu rodáků a bývalých pracovníků lnářského závodu 

11. Různé: 

 MDŢ 2014 

 Mobilní záznamové zařízení 

 Ţádost KOM, a.s. o souhlas se stavbou 

 Nabídka Freitag Project Development, s.r.o. 
 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 2/2014 ze dne 3.2.2014 a 2a/2014 ze dne 24.2.2014 jednání 

zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Výkaz pro plnění hodnocení rozpočtu za rok 2013 dostali zastupitelé v písemné podobě 

jiţ na minulé schůzi. Pan starosta srovnal příjmové a výdajové poloţky. Upozornil na 

propad příjmů daně z nemovitostí. Skutečné příjmy byly ve výši 3 042 576,70 Kč  



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č.3/2014 jednání zastupitelstva obce dne 3.3.2014 

 

 

2 

a výdaje 2 928 957,94 Kč. Výkaz bude společně se Závěrečným účtem obce vyvěšen na 

úřední desce po kontrole hospodaření z KÚ MSK Ostrava.  

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

 

Ad. 3  Kontrola hospodaření obce za rok 2013 z KÚ MSK Ostrava je nahlášená na 30.4.2014. 

Navrhuje se uskutečnit veřejnou schůzi občanů po tomto datu, kde bude mimo jiné 

projednána Zpráva o výsledku hospodaření a Závěrečný účet obce za rok 2013. 

 

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

Ad. 4  Záměr pronájmu pozemku p.č. 386/13 o rozloze cca 400 m² panu Petru Mayerovi, za 

účelem pěstování zeleniny a rekreačního vyuţití, byl zveřejněn od 30.1. do 20.2.2014 na 

úřední desce OÚ a nebyly k němu ţádné připomínky.  

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 386/13 panu 

Petru Mayerovi za nájemné 0,50 Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Pronájem bytu č. 1 v domě č.p. 35 byl schválen panu Miroslavu Petříkovi, ten však od 

ţádosti ustoupil. Záměr pronájmu byl tedy znovu vyvěšen na úřední desce. Ke stávající 

ţádosti pana Josefa Kuboně přibyla ţádost pana Jaromíra Abraháma. Zastupitelé se po 

krátké diskuzi rozhodli pronajmout byt panu Jaromíru Abrahámovi a jeho přítelkyni 

Denise Říhové s podmínkou trvalého pobytu v obci.  

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě č.p. 35 panu 

Jaromíru Abrahámovi a Denise Říhové. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  Zastupitelstvo obce jiţ projednávalo výpověď SmVaK – správci vodovodu v obci. 

Jedná se o novém správci vodovodu s VaK Bruntál, a.s.. V souvislosti s ukončením 

smlouvy se rovněţ předpokládá řešení předání vodoměrů, které se měnily na podzim 

roku 2013 a jsou majetkem SmVaKu. Pan starosta proto poslal na SmVaK ţádost  

o vyčíslení zůstatkové hodnoty vodoměrů. Poté bude zastupitele o dalším jednání 

informovat. S ukončením smlouvy na správce vodovodu zastupitelé zvaţovali i změnu 

správce kanalizace. Byla by to výhoda ohledně odečtu vodoměrů při výpočtu stočného 

v obci. Zastupitelé rozhodli podat výpověď smlouvy s Městskými sluţbami s.r.o. 

Rýmařov na provozování kanalizace a ČOV v obci a poţádat VaK Bruntál, zda by 

převzala v obci také provoz kanalizace a ČOV. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď na provozování kanalizace a ČOV 

v obci s Městskými službami s.r.o. Rýmařov a pověřuje starostu obce 

v jednání s VaK Bruntál o možné spolupráci. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Po jednání, ohledně přenosu videa a audio signálu v Obecním domě, podal pan 

Sigmund z Rýmařova cenový návrh ve výši 4 540,-Kč. Zastupitelé však rozhodli, ţe 
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budou obě místnosti (společenská a sportovní místnost) v Obecním domě propojena 

dveřmi. Spojovací zeď se začne bourat po MDŢ. 

 

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

 

Ad. 8  K vyúčtování stočného za rok 2013 bylo nutno zvýšit poloţku „spotřeba vody“ o 25% 

rozdílu mezi měřeným přítokem a zjištěnou spotřebou vody, kde je 100% rozdíl. 

Vyúčtování za stočné pro rok 2013 bude činit 34,60 Kč/m³. V jarních měsících bude 

provedena kontrola těsnosti kanalizace. Rovněţ budou kontrolovány stavy vodoměrů, 

které budou po ukončení smlouvy se SmVaK v majetku obce. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce souhlasí s provedeným propočtem stočného 

za rok 2013. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9  Pro období 2014-20 je připravován ucelený strategický dokument Místní akční skupiny 

(MAS) Rýmařovsko. Pokud se obce chtějí zapojit do strategie MAS na roky 2014-20, 

musí zastupitelstvo obce schválit zařazení svého správního území do působnosti MAS 

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na toto období. Zastupitelé se zapojením obce souhlasí. 

 

Usnesení č.9 Zastupitelstvo obce Malá Štáhle v územní působnosti MAS 

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schválilo zařazení svého správního území do 

působnosti MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na období 2014-2020. 

   Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10 Sraz rodáků a bývalých pracovníků lnářského závodu se bude konat 28.-29.6.2014. Pan 

starosta navrhuje pracovní komisi pro tuto akci ve sloţení: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. 

Jiří Dvořák, František Vlček, Jana Bauerová, Jana Horňáčková a Radek Neshoda. 

Komise se bude scházet dle potřeby. Pro jednání zastupitelstva obce 4/2014 připraví 

program a předpoklad nákladů akce. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 11  Různé: 

 MDŢ se uskuteční v sobotu 8.3.2014 v 15.00 hod. v Obecním domě. Plakáty jiţ byly 

vyvěšeny a všechny ţeny osobně pozvány. 

 Mobilní zařízení, které bychom rádi zakoupili pro ochranu osob a majetku obce, 

podléhá zvláštnímu reţimu s ohledem na utajení, podmínky se připravují. O dalších 

podrobnostech bude jednat pan starosta a ZO bude informovat. 

 Společnost KOVOŠROT – MORAVIA CZ a.s., provozovna Malá Štáhle, podala 19.2. 

ţádost o souhlas s umístěním nadzemních plynových nádrţí na pozemku p.č. 34, jeţ 

sousedí s pozemkem v majetku obce. Protoţe se jedná o značnou kapacitu zásobníků, 

jistě souvisí s vyšší spotřebou a netýká se pouze vytápění budovy a kanceláří. Vysoká 

spotřeba můţe znamenat zvýšený objem exhalací a v tom případě bude patrně 

nezbytné zpracování vlivu na ţivotní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.,  

o posouzení vlivu na ţivotní prostředí. Proto ZO váţe náš souhlas na komplexní řešení 

projektu, tzn. stavbu zásobníků, včetně uţití plynu. 

 Firma Freitag Project Development, s.r.o. hledá pozemky vhodné k výstavbě domovů 

důchodců či penzionů pro seniory. Takové pozemky obec vlastní. Pan starosta tuto 
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myšlenku hodnotí kladně a domnívá se, ţe by tato výstavba mohla přinést i nové 

pracovní příleţitosti. Zastupitelé s ním souhlasí a pověřují pana starostu v dalším 

jednání. 

 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby ve vyjádření pro firmu 

KOVOŠROT – MORAVIA CZ, a.s.,.ke stavbě zásobníků plynu, byl 

souhlas vázán na komplexní řešení projektu umístění nadzemních 

plynových nádrží, tzn. stavbu zásobníků, včetně užití plynu, firmou.  

 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v dalším jednání s firmou Freitag 

Project Development, s.r.o. v záležitosti prodeje pozemků pro výstavbu 

penzionů pro seniory. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 3.3.2014 v 18.30 hod. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  9.4.2014  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 4.3.2014 

 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


