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Č.j. 182/02/2015 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 3/2015 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 2.3.2015 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

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

Neshodová, David Janík 

Nepřítomni: Ladislav Podhorský 

Hosté: Mgr. Renáta Dvořáková, Mgr. Vít Dvořák, Vladimír Neshoda, 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 šest 

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 2/15 

2. EIA Výroba hliníkového granulátu 

3. Informace o prověrce hospodaření obce 2014 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2015 

5. Různé: 

 MDŽ 2015 

 Vyhodnocení Společenského večera 

 Vyhodnocení dětského maškarního plesu 

 Sportovní hřiště 

 Polní cesta do Velké Štáhle 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 2/2015 ze dne 2.2.2015 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Na úřední desce Obecního úřadu byla zveřejněna Informace o dokumentaci záměru 

„Výroba hliníkového granulátu Malá Štáhle (původní název Úprava odpadů Malá 

Štáhle)“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí firmy Kovošrot Moravia, 

provozovna Malá Štáhle. Pan starosta zpracoval vyjádření k dané problematice a předal 

ho zastupitelům. Poté celé vyjádření přečetl, zdůvodnil své připomínky a nechal volnou 

diskuzi. Bc. Petra Neshodová navrhuje doplnit vyjádření o připomínku, že probíhá 
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řízení „Návrh evropsky významné lokality – doplnění předmětu ochrany“ pod zn. 

CZ0813456, kterou řídí Správa chráněné krajinné oblasti Poodří a krajské středisko 

Ostrava. Vedla se diskuze k zásobníkům plynu, u kterých probíhá řízení o dodatečném 

povolení, spalovací komoře hliníku, které je hlavním zdrojem ohrožení ovzduší obce. 

Ze záměru vyplývá, že provoz linky bude nepřetržitý, to je 7320 hodin, provoz 

spalovací pece 2196 hodin. Záměr by proto měl být buď vypracován na maximální 

možný výkon, nebo omezit provoz spalovací pece a stanovit maximální hranici objemu 

hliníkového materiálu, upraveného na granulát. V přílohách je rozptylová studie, která 

vyhodnocuje znečištění ovzduší i vod. Pan Jiří Ondrák se vyjádřil s tím, že si je vědom 

nedostatků, zjištěných při zkoušení zařízení. Nyní dělá vše proto, aby bylo všechno 

v pořádku a odpovídalo povolení. Kontroly a evidence odpadu jsou přísné a nemůže si 

dovolit porušit zákon. Mgr. Vít Dvořák se vyslovil v tom smyslu, že existuje riziko, že 

kotel, který nedokonale spaluje, byť krátkodobě, produkuje nebezpečné látky. Problém 

také vidí v čase dochlazování materiálu po spalování a době po vypnutí hořáků jako 

důsledku poklesu teploty v dohořívací komoře. Závěrem diskuze pan starosta zmínil 

příklad ČEZu v Dukovanech, kdy komunikace s občany odstranila jejich nedůvěru. 

Možnost prohlídky a kontroly jsou běžnou záležitostí, dostupnost občanů tak ukazuje 

věrohodnost, že nebezpečí zde nehrozí. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Vyjádření k EIA MSK 1834 k záměru 

„Výroba hliníkového granulátu Malá Štáhle“ tak, jak bylo předloženo 

panem starostou doplněný o to, že probíhá řízení – Návrh evropsky 

významné lokality. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 3  18.2.2015 proběhla na Obecním úřadě kontrola hospodaření z KÚ MSK Ostrava, 

zpráva o kontrole nebyla do jednání zastupitelstva doručena, ta se bude projednávat 

spolu se Závěrečným účtem za rok 2014. Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Proběhlo pouze upozornění ke zvýšené pozornosti 

terminologii při uzavírání smluv a změny v zákonech. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 
 

Ad. 4 Vzhledem k novým softwarům účetních programů, které musíme v tomto roce pořídit, 

je nutnost nainstalovat program Windows 7, stávající Windows XP má již ukončenu 

technickou podporu. Rozpočtovým opatřením č. 1 doplníme rozpočet o nákup softwarů 

ve výši 15 tis.Kč a programu Windows 7 ve výši 8 tis.Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo 

o úpravě přechodu pro chodce přes silnici I/11. Na tuto akci jsme podali žádost na ČEZ 

o dotaci, která by měla být ve výši 200 tis.Kč, celkové výdaje se předpokládají na  

250 tis.Kč. V rozpočtové změně se také promítne vratka nevyčerpaných dotací na 

volby, konané v roce 2014 a menší úpravy dle skutečného čerpání rozpočtu za 

1.Q.2015. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 tak, jak bylo 

předloženo. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Různé: 
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 Akce k MDŽ se bude konat v sobotu 7.3.2015 v 15.00 hod. v Obecním domě. 

Plakátky byly zveřejněny. Malé pohoštění pro ženy bude stejné, jako v předchozích 

letech. 

 Společenského večera, konaného dne 7.2.2015, se tentokrát, oproti minulým letům, 

zúčastnilo méně lidí. Výdaje (hudba, obsluha) mírně překročily příjmy (vstupné, 

tombola) z akce. Tombola byla pestrá, přítomní se pobavili.  

 David Janík informoval zastupitele o dětském maškarním plese. Nevyhodnocovala se 

nejlepší maska, všechny děti dostaly stejné odměny a byly spokojeny. Soutěžily ve 

dvou družstvech se svým dospělým „velitelem“, akce se líbila rovněž dospělým. 

Všem, kteří organizovali a pomáhali na obou akcích, děkujeme. 

 Bc. Petra Neshodová navrhuje, zda by se mohlo víceúčelové sportovní hřiště stavět 

vedle nohejbalového, na který jsou místní zvyklý chodit. To je však v rozporu 

s územním plánem. Nicméně, je to akce, která je velmi drahá, zvažovalo se, že i málo 

využitelná a bude se realizovat jen s dotací. Zatím nebyl vyhlášen dotační titul, až poté 

bude rozhodovat zastupitelstvo obce, zda sportovní hřiště vůbec realizovat. 

 Další podnět Bc. Petry Neshodové – zda by bylo možné zpřístupnit polní cestu do 

Velké Štáhle. Moc míst k procházkám v obci není. Pan starosta toto projedná s panem 

Kročilem, který má pozemky v pronájmu. Ovšem celá cesta není v našem majetku, je 

také v majetku obce Velká Štáhle. 

 

Usnesení č. 5:.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení květiny a občerstvení k MDŽ pro ženy. 
 Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 2.3.2015 v 19.00 hod..  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 8.4.2015  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 6.3.2015 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


