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Č.j.470/02/2015  

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 6/2015 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 8.6.2015 v 17.00 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 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.  
 

Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavili 4 

členové, což je nadpoloviční většina, p. Neshodová Petra se dostavila po kontrole usnesení. 

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 5/15 

2. Závěrečný účet SOR za rok 2014 

3. Schválení projektu „Rozšíření separace odpadů na Rýmařovsku“ 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 

5. Schválení OZV č. 3/2015, změna OZV č.1/2012 

6. Schválení pachtovní smlouvy – Ing. Michal Novák 

7. Schválení pachtovní smlouvy – Pavel Kročil 

8. Zprávy finančního výboru 

9. Nabídka firmy POSKYTUJ, s.r.o. – zprávy přes mobil 

10. Různé: 

 Rozhodnutí ZK inspektorátu v Opavě 

 Vyhodnocení Dne dětí a kácení máje  

 Příprava turnaje v nohejbale 

 Příprava poutě v místní kapli 

 600. výročí upálení Mistra Jana Husa 

 Příchod od autobusové zastávky na rozcestí 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.5/2015 ze dne 6.5.2015 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Pan starosta informoval zastupitele o podepsání Smlouvy pro žádost o dodatečné povolení 

stavby „skladu paliva“ na pozemku st.p.č. 31 a na pozemku st.p.č. 34 s OS Nádražní.  
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Ad. 2  Závěrečný účet SOR byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech od 22.4.2015 do 

12.5.2015 a nebylo k němu připomínek. SOR vykazuje za rok 2014 ztrátu -493,89Kč, 

což je kryto vlastními zdroji z roku 2013. Celkový stav finančních prostředků na 

bankovních účtech k 31.12.2014 bylo 363 653,63Kč. 

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

 

Ad. 3  MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. získala dotaci od SFŽP na projekt „Rozšíření separace 

odpadů na Rýmařovsku“. Obec Malá Štáhle bude jejich prostřednictvím pořizovat 30 

kompostérů, štěpkovač a velkoobjemný kontejner o celkových nákladech 251 147Kč, 

vlastní podíl obce pak bude 25 114,70Kč, dotace 226 032,30Kč. Projekt je nutno 

předfinancovat a až s vyúčtováním akce bude obcím dotace poukázána. Obce mají na 

zvážení, zda celkové náklady profinancují z vlastních zdrojů, či přijmou úvěr. Starosta 

navrhuje hradit náklady z vlastních zdrojů a zastupitelé s tímto souhlasí. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu „Rozšíření separace 

odpadů na Rýmařovsku“ od SFŽP reg. číslo CZ.1.02/4.1.00/15.27594 na 

území obce Malá Štáhle s finančním podílem ve výši 25 114,70Kč přes 

žadatele projektu RÝMAŘOVSKO o.p.s.. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Vzhledem k předchozímu přijatému usnesení je nutno provést rozpočtové opatření č. 3. 

Výdaje na separaci odpadů totiž nemáme zahrnuty v rozpočtu pro rok 2015. Do 

rozpočtové změny se promítnou celkové náklady po zaokrouhlení ve výši 251 500Kč. 

Pokud bude dotace připsána ještě letos na účet obce, bude rozdílem snížena tato položka 

dalším rozpočtovým opatřením. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 tak, jak bylo 

předloženo. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Pan starosta předkládá zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 

3/2015, jíž se mění číslo vyhlášky o využívání spodních vod ze studní z 1/2012 na 

2/2012. Číslo 1/2012 zůstává pro vyhlášku o místních poplatcích, která je považována 

za důležitější. Chyba vznikla nedopatřením, kdy OZV byly přiděleny dvě stejná čísla. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 Záměr pachtu pozemků Ing. Michalu Novákovi byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 

od 18.2.2015 do 7.3.2015 a nebylo k němu připomínek. Tato smlouva nahrazuje 

předchozí smlouvu o pronájmu pozemku uzavřenou dne 15.1.2014. Novelou 

Občanského zákoníku se mění pouze terminologie o pachtu. Celková výměra 

pronajatých pozemků je 18 072m². Pachtovné činí 0,20Kč/m². 
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Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu (zemědělský pacht) 

s panem Ing. Michalem Novákem, Jamartice, na pozemky s celkovou 

výměrou 18 072m² za 0,20Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Záměr pachtu pozemků panu Pavlu Kročilovi byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 

od 18.2.2015 do 7.3.2015 a nebylo k němu připomínek. Tato smlouva nahrazuje 

předchozí smlouvu o pronájmu pozemku uzavřenou dne 21.1.2014. Novelou 

Občanského zákoníku se mění pouze terminologie o pachtu. Celková výměra 

pronajatých pozemků činí 59 318m², pachtovné činí 0,20Kč/m². 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu (zemědělský pacht) 

s panem Pavlem Kročilem na pozemky s celkovou výměrou 59 318m² za 

0,20Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 8 Finanční výbor ve složení Petr Kročil, Jana Bulová a Markéta Janíková provedli 

kontrolu účetních a pokladních dokladů za 1.Q.2015. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky.  

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z kontroly finančního výboru za 

1.Q.2015. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9 Firma POSKYTUJ s.r.o. Šumperk nabízí obci služby zpráv pro občany pomocí SMS. 

Standardní provoz služby stojí 2 000 Kč/rok. Obec však bude nadále využívat možnost 

předání informace občanům přes rozhlas a místní zpravodaj. 

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

 

Ad.10 Různé: 

 Starosta podal  informaci o tom, že Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě 

zamítl odvolání Obce Malá Štáhle a pana Vladimíra Studeného ve věci zápisu věcného 

břemene vodovodní přípojky pana Antonína Lašáka do Katastru nemovitostí. 

 Na dětském dni se za přítomnosti klaunů Ládi Podhorského a Radka Neshody děti 

skvěle bavily i přes déšť. Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli. 

 Turnaj v nohejbale se uskuteční 1.8.2015, sety i stan jsou objednané. Konkrétněji se 

bude akce projednávat na příští schůzi ZO. 

 Pouť v místní kapli se uskuteční v neděli 28.6.2015 v 11.15 hod. Z rozpočtu obce bude 

zakoupeno občerstvení (koláčky a víno) + kytice. 

  6.7.2015 si připomeneme 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Pan starosta navrhuje 

výročí připomenout zapálením hranice a relací v místním rozhlase. Zastupitelé s tímto 

aktem úcty souhlasí. 

 Pro bezpečnější přechod k autobusové zastávce na rozcestí, bude pan starosta jednat 

s ŘSaD. 

Usnesení č.10   

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení na pouť v místní kapli, 

konanou 28.6.2015 v 11.15 hod.. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 
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Mimo program jednání informoval pan starosta zastupitele o předání dopisu občanům, kteří 

využívají vodu ze studen. Dle Obecně závazné vyhlášky o využívání spodních vod ze studní a 

zákonech vztahujících se k této problematice, je uživatel povinen používat vodoměr s platným 

ověřením. Dopisem byli občané vyzváni k předložení dokladu prokazujícího fakt, že vodoměr 

nemá „prošlé“ ověření. Ke dni zasedání ZO se dostavila již paní Vašková. Někteří občané 

odmítli podepsat převzetí dopisu, ale i tak ho obdrželi. Pokud se nedostaví do dvou týdnů, 

budeme nuceni zaslat dopis doporučeně poštou a tím zatížit náklady obce. Při nedoložení 

patřičných dokladů se bude při výpočtu stočného postupovat podle platné vyhlášky, případně 

bude rozhodnuto o zákazu využívání vody z obecní studny. 

  

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 8.6.2015 v 18.00 hod.. 

  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 13.7.2015  v 17.30 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 9.6.2015 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


