
Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č. 5/2014 jednání zastupitelstva obce dne 12.5.2014 

 

 

1 

Č.j. 369/02/2014 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 5/2014 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 12.5.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

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

Ladislav Podhorský 

Nepřítomni: Jana Bauerová, Petr Kročil 

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 Ladislav Podhorský a František Vlček. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 4 + 4a/2014 

2. Schválení rozpočtového výhledu 2014-2020 

3. Informace o výsledku prověrky hospodaření za rok 2013 

4. Informace o plnění rozpočtu za 1.Q.2014 

5. Příprava veřejné schůze svolané na den 16.5.2014 

6. Stav jednání s VaK, nového správce vodovodu a kanalizace (vodoměry) 

7. Příprava srazu rodáků a bývalých pracovníků lnářského závodu 

8. Zakoupení počítače pro obecní úřad 

9. Volby do Evropského parlamentu 

10. Smlouva s EKO-KOM 

11. Různé: 

 Rozdělení kompostérů občanům 

 Informace o změně petitu ţaloby p. Lašáka 

 Večer otevřených kostelů 23. května 2014 

 Informace o aktualizaci Územního plánu Rýmařov 

 Vyhodnocení akcí ze dne 30.4. 

 Informace o realizaci staveb VN a NN 

 Nabídka ČS, a.s. na dluhopisy 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.4/2014 ze dne 9.4.2014 a 4a/2014 ze dne 29.4.2014 jednání 

zastupitelstva obce jsou splněna. 
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Ad. 2 Vzhledem k přijatému úvěru na akci „Urbanizace návsi III.etapa“ přeloţení NN a VN je 

nutno aktualizovat rozpočtový výhled. Pan starosta sestavil a předloţil zastupitelstvu 

rozpočtový výhled na léta 2014 – 2020. K návrhu nebylo připomínek. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled 2014 – 2020. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.3 Dne 30.4.2014 proběhla na Obecním úřadě kontrola hospodaření za rok 2013 

pracovnicemi kontrolního odboru Krajského úřadu Ostrava. Za kontrolovaný rok nebyly 

zjištěny chyby ani nedostatky a bylo doporučeno schválit Závěrečný účet bez výhrad. 

 

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

Ad. 4  Zastupitelům byl v tištěné formě předloţen výkaz hodnocení plnění rozpočtu za 

1.Q.2014. Pan starosta srovnal příjmy a výdaje, které činí v plnění v příjmech 31,38%  

a ve výdajích 50,28 %. Vyšší výdaje jsou způsobeny zaplacením přeloţky vedení NN  

a VN firmě ČEZ. Na příští schůzi předloţí předsedové kontrolního a finančního výboru 

své zprávy z provedených kontrol za 1.Q.2014. 

 

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

 

Ad. 5 Zastupitelstvo obce svolalo veřejnou schůzi na 16.5.2014. Starosta předloţil program 

schůze. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 6 Smlouva, se správcem vodovodu firmou SmVaK, bude ukončena k 31.5.2014. V této 

souvislosti zaslal SmVaK Kupní smlouvu č. 7331S7335/006/14 na koupi 41 ks 

vodoměrů umístěných na odběrných místech v domech. Celková kupní cena činí 

38 968,-Kč. Nová smlouva na správu vodovodu s VaK Bruntál, a.s. byla podepsána. 

V souvislosti s tím budou s jednotlivými odběrateli uzavřeny nové smlouvy, jsou jiţ 

připraveny pro občany k podpisu. Dne 30.5.2014 proběhne fyzicky odečet stavu 

vodoměru ve všech odběrných místech.  

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. 7331S7335/006/14 se 

SmVaK Ostrava na koupi vodoměrů v hodnotě 38 968,-Kč. 

    Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7 Přípravy srazu rodáků a bývalých pracovníků lnářského závodu probíhají. Budou 

natištěny pohlednice obce Malá Štáhle s textem pozvání na tuto akci a občané si je 

mohou zdarma vyzvednout na Obecním úřadě. Rovněţ byly zveřejněny plakáty 

s programem. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 8  Navrhuje se zakoupení nového počítače pro kancelář starosty. Stávající jiţ kapacitně 

nestačí, je zastaralý (zakoupen v r. 2004). Předpokládaná částka je 13 – 15 tis.Kč. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nového počítače. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 23. – 24.5.2014. Informace k volbám 

jsou zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad.10 Společnost EKO-KOM a.s. Praha zaslala novou smlouvu o zajištění zpětného odběru  

a vyuţití odpadů z obalů, kde se mimo jiné mění struktura odměn  - je nově sloţena ze  

4 částí. Za zajištění míst zpětného odběru, za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za 

zajištění vyuţití odpadů a za energetické vyuţití. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru  

a využití odpadů z obalů č. OS2014200003251 se společnosti EKO-KOM 

a.s. Praha. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 11  Různé: 

 Obec má k dispozici 10 kompostérů, které byly pořízeny z dotace SFŢP přes Sdruţení 

obcí Rýmařovska. Občané byli osloveni pro zjištění zájmu o kompostéry. Týká se 

pouze domků se zahradou. Na bezplatné uţívání bude sepsána Smlouva o uţívání  

a následném darování (po pěti letech uţívání) občanovi. 

 Pan Antonín Lašák, kterého zastupuje Mgr. Martin Schwarz, advokát, podal 

k Okresnímu soudu v Bruntále návrh na změnu petitu u jiţ dříve podané ţaloby na 

Obec Malá Štáhle o platnosti smlouvy o věcném břemeni.  

 Program Noci kostelů nyní připravuje jiţ více neţ 1000 kostelů a modliteben na 

území celé České republiky. Všechny kostely, a také všechny země zapojené do 

tohoto projektu, pouţívají společný vizuální styl Noci kostelů, jehoţ autorkou je 

rakouská grafička Vera Rieder. Akce se uskuteční 23.5.2014 a naše kaple bude 

otevřena pro veřejnost od 17.00 – 20.00 hod. Program je uveden na plakátech, V kapli 

budou také vystaveny fotografie z průběhu opravy kaple, opravy harmonia a zvonu. 

Pro přítomné bude nachystáno pohoštění v podobě malých svatebních koláčků. 

Plakáty jsou jiţ vyvěšeny. 

 Oznámení o aktualizaci územně analytických podkladů Města Rýmařov bylo doručeno 

od Městského úřadu v Rýmařově dne 9.4.2014. Obec Malá Štáhle nemá k návrhu 

připomínek. 

 Dne 30.4.2014 se uskutečnil Slet čarodějnic a Stavění máje. Počasí nám přálo a akce 

se vydařily. 

 Do konce června by měla být hotova akce „přeloţka NN a VN“, vlastní přepojení 

vedení bude provedeno ve dnech 17. a 24. června 2014. 

 Česká spořitelna nabízí moţnost získání spořících státních dluhopisů, Jarní emise 

2014. Zastupitelstvo zatím o podobné investici neuvaţuje, ponechá toto rozhodnutí na 

zastupitelstvu, které vzejde z voleb na podzim tohoto roku. 
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Usnesení č.11:   

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o výpůjčce a následném darování 

zahradních kompostérů na biologický odpad mezi Sdružení obcí Rýmařovska  

a Obcí Malá Štáhle a poté mezi občany a Obcí Malá Štáhle. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 200 ks koláčků na 23.5.2014 na akci Noc 

kostelů 2014 do místní kaple. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 12.5. v 19.00 hod.. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 9.6.2014  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 19.5.2014 

 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

                                 Ladislav Podhorský    ……………………….…. 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


