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Č.j. 815/02/2015 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 9/2015 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 7.10.2015 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

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

Neshodová 

Nepřítomni: Ladislav Podhorský, David Janík (přítomen od 5 bodu programu jednání ZO) 

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, 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 8/15 

2. Vydání změny č. 1 Územního plánu obce Malá Štáhle 

3. Dopis KÚ MSK ve věci kotlíkových dotací 

4. Převod pozemků od SPÚ Moravskoslezský kraj 

5. Převod pozemků mezi Obcí Malá Štáhle a OS Nádražní 

6. Nabídka diakonie – rozvoz obědů 

7. Postup v aplikaci OZV č. 2/2015 

8. Dopis sl. Neshodové a dopis ČIŽP 

9. Podpora infrastruktury péče o děti 

10. Žádost o podporu realizace pamětní desky 

11. Ocenění mistryně ČR v letním biatlonu 

12. Různé: 

 Podpora seniorům 

 Objednávka dveří – přístup do kotelny 

 Vyhodnocení akce „drakiáda“ 

 Příprava akce „dýňování“ 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.8/2015 ze dne 9.9.2015 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svém zářijovém zasedání změnu č. 1 

Územního plánu obce Malá Štáhle. Na uvedeném zasedání bylo podrobně seznámeno 

s jeho obsahem a výsledku veřejného projednávání. Starosta obce předložil návrh 
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Opatření obecné povahy č.1/2015 dle § 172 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, jímž 

bude, Změna č. 1 Územního plánu Malá Štáhle s jejím odůvodněním, vydána. 

Usnesení č. 2:  

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o projednání návrhu Změny č. 1 

územního plánu Malá Štáhle ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy, 

 

2. zastupitelstvo obce ověřilo na základě ustanovení § 54 odst. 2) stavebního zákona, že 

návrh Změny č. 1 územního plánu Malá Štáhle není v rozporu s politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení 

rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, 

 

3. zastupitelstvo obce bere na vědomí absenci námitek podaných k návrhu Změny č. 1 

územního plánu Malá Štáhle, 

 

4. zastupitelstvo obce vydává podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za 

použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících, zák. 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona Změny 

č. 1 územního plánu Malá Štáhle. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  V novém programovém období Evropské unie 2014-2020 byl ze strany Evropské 

komise schválen Operační program Životní prostředí. V rámci specifického cíle 2.1 

„Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva 

nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“ nás požádal KÚ MSK Ostrava  

o zvážení, zda se na spolufinancování výměny kotlů v naší obci budeme podílet. Po 

krátké diskuzi se zastupitelé shodli na tom, že tyto žádosti se budou hodnotit 

individuálně, dle sociální potřebnosti žadatelů.  

  

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

Ad. 4 V návaznosti na schválení změny Územního plánu č. 1, pro zajištění ploch pro bytovou 

výstavbu, je nutno převést do majetku obce pozemky. Dosud je možnost, podle § 7 

odst.1  písm. a), b), c) a e)  zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, 

převést pozemky bezúplatně. Starosta připravil návrh žádosti o převod pozemků p.č. 

76/1, 77, 410/3, 75/2, 87/1, 87/5, 413/3, 115/5, 107/5 a 107/1, která po schválení budou 

podána na Státní pozemkový úřad. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na Státní pozemkový úřad o převod 

pozemků p.č. 76/1, 77, 410/3, 75/2, 87/1, 87/5, 413/3, 115/5, 107/5 a 107/1. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Záměr směny pozemků mezi Obcí Malá Štáhle a Občanským sdružením Nádražní byla 

zveřejněna na úřední desce ve dnech od 14.9.2015 do 3.10.2015 a nebylo k němu 

připomínek. OS Nádražní vlastnící pozemek p.č. St. 34 převádí 7m² na Obec a Obec, 

vlastnící pozemek p.č. St. 31, převádí 8m² na OS Nádražní. Výměna pozemků je 
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bezúplatná. Obec uhradí veškeré náklady, spojené s převodem nemovitosti, včetně daně 

z převodu nemovitosti. Směnou bude provedena úprava vlastnictví pozemků s ohledem 

na situování skladu paliva, který částečně zasahoval do pozemku p.č. St. 34. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu s občanským sdružením 

Nádražní, o bezúplatnou směnu části pozemků p.č. St. 31 a 34. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  Diakonie ČCE v Rýmařově nabízí, mimo obvyklých služeb nemocným lidem, rovněž 

rozvoz obědů, za přispění obce. Není nám známo, že by někdo měl o tyto služby zájem. 

Předpokládá se, že občané Malé Štáhle spíše využijí nově zrekonstruovaného Mlýna  

u Kročilů, kam si mohou opět chodit pro obědy. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad. 7  Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví koeficient daně z nemovitosti, 

schválená zastupitelstvem obce na zasedání dne 6.5.2015, byla podána 30.9.2015 na FÚ 

v Bruntále, pro nabytí účinnosti od 1.1.2016. Pan starosta informoval zastupitele  

o postupu podání OZV, jelikož OS Nádražní odmítlo písemnou dohodu k umožnění 

navážení paliva a vstupu do kotelny přes uzavřený areál (jak přislíbil p. Ondrák na 

zasedání ZO v 11.2014). Obec se uvedenou písemnou dohodou zavazovala vydat 

vyhlášku, kterou by zrušila OZV č. 2/2015 a ta by nenabyla platnosti (tak jak byl příslib 

Obce). Ani v měsíci září, kdy jsme naposledy žádali o projednání záležitosti, byla naše 

žádost zamítnuta. Pan Ondrák v e-mailovém vyjádření dokonce nařkl pana starostu 

z porušení slibu, vydáním OZV č. 2/2015, což odmítáme. V diskuzi se vyjádřili členové 

zastupitelstva obce souhlasně s postupem starosty obce. 

 

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

 

Ad. 8 Bc. Petra Neshodová zaslala panu starostovi dopis s obavami na zhoršení ovzduší 

v obci po spuštění zkušebního provozu Kovošrotu, který jsme tady již všichni zažili, na 

přelomu let 2013/14, kdy bylo zařízení provozováno bez povolení, s odkazy na koho se 

obracet v žádosti o pomoc. 

 Starosta informoval zastupitelstvo obce o dopisu ČIŽP v Ostravě, k problému rozmachu 

úpravy hliníkového šrotu v ČR, na který pan starosta upozornil ministra životního 

prostředí. 

 

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

 

Ad. 9  Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 

let, dětských skupin a mateřských škol, je projekt, který je financován z 90% dotací. 

Naše obec o tuto dotaci žádat nebude, pro dříve ověřený nezájem místních obyvatel. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad.10  Centrum české historie o.p.s., Praha, poslala žádost o spolupráci při realizaci pamětní 

desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům, vyhnaným v roce 1938 

henleinovci z našeho pohraničí. Pamětní deska bude vystavena na Masarykově nádraží 

v Praze. Zastupitelstvo obce se rozhodlo na pamětní desku finančně nepřispívat. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek na realizaci pamětní 

desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům, 

vyhnaným v roce 1938 henleinovci z našeho pohraničí. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11  Naše občanka, Kateřina Horňáčková, se stala mistryní ČR v letním biatlonu žáků ve 

sprintu, který se letos konal v Břidličné. Pan starosta navrhuje její výkon ocenit 

nákupem potřebného sportovního klubového zimního oblečení ve výši 6 200,-Kč. 

Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí. 

 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení sportovního klubového oblečení 

mistryni ČR v letním biatlonu žáků Kateřině Horňáčkové ve výši  

6 200,-Kč. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 12  Různé: 

 Pan starosta připomněl, že dne 1. října se slaví Mezinárodní den seniorů. I když máme 

v obci hodně akcí, pro seniory jsme ještě nic neuspořádali. Proto navrhuje 

zorganizovat setkání seniorů v pátek 16.10. v Obecním domě od 18.00 hod.. 

Doporučuje se zajistit i  malé občerstvení a živou hudbu. Jsou zváni všichni občané, 

akce není omezena jen na seniory. 

 Zastupitelé se již dříve rozhodli pro zpřístupnění kotelny z Obecního domu, jak 

požadovalo OS Nádražní, náhradou okna dveřmi v tělocvičně. Dodatečné stavební 

povolení, které bylo žádáno na sklad paliva, obsahovalo i tuto stavební akci, a OS 

Nádražní s ní při místním šetření vyslovilo souhlas. Cenová nabídka na dveře od 

společnosti Vekra okna, dodavatel Window Holding a.s.,  je po slevě 10 520,95Kč. 

 I přes mrazivé počasí se povedla akce drakiáda, která se konala 27.9. Celkem létalo 14 

draků a děti si pak opekly jablíčka a brambory v ohni. Ze zdařilé akce jsou již fotky na 

našich internetových stránkách. 

 Na 17.10. připravujeme akci, nejen pro děti, dýňování s lampiónovým průvodem. 

Sejdeme se v 16.00 hod. v Obecním domě a připravíme si dobroty z dýně, pak po 

setmění vyrazíme cestičkami po obci s lampióny. 

 

Usnesení č.12: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje občerstvení pro seniory + živou hudbu,  na pátek 

16.10.2015. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku dveří od společnosti Vekra okna, 

dodavatel Window Holding a.s., po slevě za cenu 10 520,95Kč. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení potravin na výrobu rychlých a levných 

dobrot pro děti z dýní. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 
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Mimo program jednání upozornil Petr Kročil na rozbitý kanál před rodinným domem Radka 

Buly, který slouží pro odtok vody. Hrozí zde rozbití pneumatik projíždějících aut. Pan starosta 

osloví firmu Kareta z Bruntálu, která prováděla opravy cest v obci. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 7.10.2015 v 19.30 hod..  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  9.11.2015  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 13.10.2015 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


