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Č.j. 64/02/2015 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 2/2015 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 2.2.2015 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, František Vlček, Petr Kročil, Ladislav Podhorský, Bc. Petra 

Neshodová, David Janík 

Nepřítomni: Ing. Jiří Dvořák 
 

Hosté:  Jana Dohnalová, Mgr. Renáta Dvořáková, Mgr. Vít Dvořák 

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 1/15 

2. Jednací řád kontrolního a finančního výboru 

3. Smlouva o prodej pozemku pí. Komůrkové 

4. Pronájem pozemku - zahrádky p. P.Mayerovi 

5. Projekt úpravy přechodu přes silnici I/11 

6. Rozsah presentace v publikaci ČR města a obce 

7. Oprava domu bydlení obce 

8. Zpráva o uplatňování ÚP obce Malá Štáhle 

9. Dohoda o ukončení nájmu pozemků skládky 

10. Schválení příspěvku na překlad kroniky obce do r. 1945 

11. Různé: 

 Nabídka kurzu ovládání CP pro starší občany 

 Dopis spolku Lungta – Vlajka pro Tibet 

 Příprava Společenského večera 7.2.2015 
 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 1/2015 ze dne 5.1.2015 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

Starosta informoval ZO o podpisu dodatku č. 8/2015 s Mě službami Rýmařov  dle 

původního návrhu s tím, že postup propočtu byl projednán s Ing. Šimkem. 
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Ad. 2  Zastupitelům obce byl písemně předán Jednací řád výborů zastupitelstva před schůzí 

k pročtení a případné vyjádření na schůzi. Mgr. Vít Dvořák – člen kontrolního výboru 

měl připomínku k doplnění Jednacího řádu ve smyslu obsahu zápisu z provedené 

kontroly, který by měl obsahovat, co bylo kontrolováno, jaké byly zjištěny nedostatky  

a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. O tyto připomínky bude Jednací 

řád doplněn, ostatní zůstává beze změn. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád výborů zastupitelstva po 

doplnění uvedených připomínek. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  Paní Petra Komůrková předložila zpracovaný geometrický plán, potřebný pro prodej 

pozemku. Výměra pozemků určených k prodeji p.p.č. 105/1 je 371m² a p.p.č. 45/4 je 

57m², cena 30,-Kč/m². Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 14.1.2015 do 

31.1.2015 a nebylo k němu připomínek. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 105/1 a pozemku p.č. 

45/4 o celkové výměře 428m² za cenu 30,-Kč/m² paní Petře Komůrkové. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Pan Petr Mayer podal žádost o pronájem pozemku 386/13 a 347/2 o rozloze 429m² 

k pěstování zeleniny a odpočinku. Pozemek byl dříve pronajat panu Karlu Štrajtovi. 

Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 14.1.2015 do 31.1.2015  

a nebylo k němu připomínek. Pozemek bude pronajat za 0,50,-Kč/m². Podle připomínky 

pana Ladislava Podhorského bude provedena kontrola nájmu pozemků, které 

pronajímáme za 0,50,-Kč/m² pro využití jako zahrádky k pěstování zeleniny, naopak 

pozemek sloužící výhradně jako rekreační pozemek pronajímá obec za  

2,-Kč/m². 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 386/13 a 347/2  

o výměře 429m² panu Petru Mayerovi za cenu 0,50 Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Pan starosta podal zastupitelům informaci ohledně projektu na zvýšení bezpečnosti 

přechodu silnice I/11 a procedurách povolení. O dalším postupu jednání bude pan 

starosta zastupitele informovat. 

 

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

 

Ad. 6 Firma Proxima Bohemia s.r.o. připravuje k vydání knihu Česká republika, města a obce 

– dvousvazkový komplet Čech, Moravy a Slezska v dárkovém balení a nabízí naši obci 

prezentaci v této publikaci. Dle ceníku je text 1/6 strany A4 zdarma a pan starosta 

navrhuje využít pouze tuto bezplatnou variantu. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatnou prezentaci obce v publikaci 

Česká republika, města a obce o rozsahu 1/6 strany A4. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 7  Podle informací na semináři v Kravařích, by měl být vypsán dotační titul na zateplení 

bytových domů v majetku obcí. Za předpokladu dotace, se o ni bude žádat, na opravu 

domu k bydlení č.p. 35.  

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

 

Ad. 8  Projednání a zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Malá 

Štáhle bylo zveřejněno na úřední desce obecního úřadu ve dnech od 10.11.2014 do 

12.12.2014. Zastupitelé ani občané nevznesli připomínky. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce Malá Štáhle podle § 6 odst. 5 písm. b) a v souladu 

s ust. § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zákona č. 186/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Malá Štáhle, 

která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9  Z důvodu ukončení rekultivace skládky byla doručena z Městského úřadu Rýmařov 

Dohoda o skončení nájmu pozemku. Sanace skládky byla dokončena začátkem prosince 

2014 a stavba skládky byla zkolaudována rozhodnutím č.j. MURY 3407/2014 ze dne 

17.12.2014. Zastupitelé se dohodli, aby bylo před podpisem dohody projednáno 

provedení úklidu pozemku, včetně odstranění panelů a zajištěno financování materiálu 

pro výsadbu na rekultivovaných plochách. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o skončení nájmu pozemků 

(skládky) s Městským úřadem Rýmařov. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10  Společnost Staré Sovinecko o.s. zaslalo žádost o poskytnutí finančních prostředků na 

náklady spojené s překladem a tiskem kroniky naší obce z období před r. 1945. Na 

podobné aktivity jsou vypisovány dotace, pokud se tak stane, bude o ně zažádáno. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní dědictví obce, bude z rozpočtu uvolněno 30 tis. 

Kč. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na překlad a tisk 

kroniky naší obce ve výši 30 tis. Kč společnosti Staré Sovinecko o.s. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11  Různé: 

 Ha-vel family s.r.o., Ostrava pořádá pro seniory bezplatné počítačové kurzy. 

Podmínkou je minimální počet 10 -12 seniorů. 

 Spolek Lungta z Prahy nás žádá o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“. Zastupitelé se dohodli, že tuto akci nepodpoří. 

 Na společenský večer konaný 7.2.2015 je domluvená obsluha v rámci praxe střední 

odborné školy v Rýmařově. Hrát bude kapela Alternativa, zbývá zajistit občerstvení a 

oslovit sponzory pro tombolu. 

 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Mimo program jednání měla paní Jana Dohnalová připomínku, zda máme v obci veřejnou 

vyhlášku, která zakazuje v neděli provádění hlučných prací (sekání trávy, řezání dřeva, apod.) 

Takovou vyhlášku nemáme, po projednání na příští schůzi se o tom bude uvažovat.  

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 2.2.2015 v 18.30 hod. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 2.3.2015  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 11.2.2015 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


