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Č.j. 1/02/2016 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 1/2016 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 13.1.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

Přítomni: Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Petr Kročil, Ladislav Podhorský, Bc. Petra 

Neshodová, David Janík 

Nepřítomni: Ing. Miroslav Pospíšil (úmrtí) 

Hosté: Jiří Ondrák, Petr Šanovec 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil místostarosta obce Ing. Jiří Dvořák.  
 

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. 

 

Pan místostarosta oznámil skutečnost, že v den jednání zasedání ZO v ranních hodinách pan 

starosta Ing. Miroslav Pospíšil zemřel a zasedání zahájil minutou ticha. 

 

Po konzultacích s ministerstvem vnitra navrhl zvolení nového starosty, což vyvolalo diskuzi. 

Pan Petr Kročil žádá odvolání místostarosty. Pan František Vlček odmítá hlasovat, znamená 

to, že se hlasování zdrží. 

 

Pan místostarosta navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva: 

1. Volba starosty obce 

2. Kontrola usnesení 11/15 a 11a/15 

3. Informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb. 

4. Novela zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích 

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 –ochrana ovzduší v obci 

6. Cenová nabídka k projektu:Energetické úspory domu Malá Štáhle 26 

7. ŘSD ČR-vyjádření k žádost (přechod pro chodce) 

8. Nabídka skenerů obsahující software eCopy PDF 

9. Plán akcí na rok 2016 

10. Změna ceny vodného 

11. Informace o průběhu závěrečné kontrolní prohlídky skladu paliva 

12. Schválení nájemní smlouvy s Nádražní z.s. 

13. Rozpočtové opatření č.1/2016 

14. Žádost p. Tomanová 

15. Různé:  

 Příprava společenského večera 6.2.2016 

 Změna termínu svozu odpadu 

 Dopis KÚ MSK ve věci opatření pro zmírnění negativních následků sucha 

nedostatku vody. 

 Žádost studia STA o finanční příspěvek 
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 Kontrola hospodaření KÚ MS Ostrava na 17.2.2016 

 Dětský maškarní ples 

 

Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce. Petr 

Kročil navrhuje doplnit program jednání o odvolání místostarosty obce. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1 Odvolání místostarosty obce Ing. Jiřího Dvořáka na žádost Petra Kročila.  

 Volba starosty obce bude veřejná. Pan Ing. Jiří Dvořák navrhuje Ladislava 

Podhorského, pan František Vlček Petru Neshodovou, ta funkci odmítá. 

  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce odvolává Ing. Jiřího Dvořáka z funkce místostarosty 

obce. 

Pro: 1 člen ZO, proti: 4 členové ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. 

Zastupitelstvo obce volí veřejnou volbou starostu obce Ladislava 

Podhorského. 

Pro: 4 členové ZO, proti: 1  člen ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. 

 

Starostou obce byl zvolen Ladislav Podhorský a dále pokračuje ve vedení schůze 

zastupitelstva. 

 

Ad. 2  Usnesení ze zápisu č. 11/2015 ze dne 14.12.2015 a 11a/2015 ze dne 28.12.2015 

jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 3  Pan starosta podal informaci o novele zákona č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev platných od 1.1.2016. Pro neuvolněné členy zastupitelstva 

zvýšení odměn nárokové není, zvyšuje se jen maximální výše odměny za jednotlivé 

funkce. 

 

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

Ad. 4  Pan starosta informoval zastupitele o novele zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, která se týká úřadů, které mají speciální stavební úřad ve věcech 

místních komunikací. 

 

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

 

Ad. 5 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 – ochrana ovzduší v obci, byla projednána 

s Ministerstvem vnitra, kde nám doporučili konzultaci s Krajským úřadem, odborem 

životního prostředí a zemědělství. 

 

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

 

Ad. 6 Bývalý pan starosta Ing. Miroslav Pospíšil měl ve věci dotace na zateplení domů 

rozjednanou cenovou nabídku s Mgr. Jakubem Šilarem. Nynější pan starosta s ním bude 
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v jednání pokračovat a na příštím jednání zastupitelstva obce bude zastupitele 

informovat. 

 

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

 

Ad. 7  K provedení protismykového nátěru silnice I/11 z obou stran přechodu pro chodce 

nemá Ředitelství silnic a dálnic zásadních námitek. Jako podklad pro konečné vyjádření 

však požadují doložit stanovisko příslušného silničního správního úřadu (KÚ MSK 

Ostrava) a Policie ČR z hlediska statistiky dopravní nehodovosti v předmětném úseku. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k vyřízení potřebných 

formalit, potřebných k zajištění protismykového nátěru. 

 Pro: 5 členů ZO, 1 člen se zdržel hlasování. 

 

Ad. 8 Firma Ikomplet.cz nabízí zajištění bezpečnosti citlivých údajů přímo v počítači po 

naskenování dokumentu. Pro naši obec zatím málo využitelné. 

 

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

Po osmém bodu jednání zastupitelstva obce opustil místnost pan František Vlček. 

 

Ad. 9 Plán akcí na rok 2016 představil David Janík, zachováme stejné akce jako minulý rok, 

navíc přibyl Den seniorů. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje plán akcí na rok 2016. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10  Od 1.1.2016 se zvyšuje cena pitné vody oproti minulému roku o 1,-Kč/m³, tedy na 

39,10Kč/m³. Tato informace je již zveřejněna na úřední desce obecního úřadu. 

  

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 11  5.1.2016 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka „skladu paliva“ stavebním úřadem 

Rýmařov. Nebyly zjištěny závady ani nedodělky bránící k jejímu užívání. 

 

Usnesení č.11:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 12  Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání návrh smlouvy na pronájem pozemků 

p.č. St. 34 a p.č. 350 s Nádražní, z.s., dle jejich základních podmínek. Nyní je 

předložena smlouva a zastupitelé s ní souhlasí. 

 

Usnesení č.12: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemků p.č. St. 34 a p.č. 

350 se společnosti Nádražní z.s..  

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o pronájmu 

části pozemků p.č. St. 34 a p.č. 350 se společnosti Nádražní z.s..  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č. 1 /2016 jednání zastupitelstva obce dne  13.1.2016 

 

 

4 

Ad. 13 Vzhledem k předchozímu bodu je nutno přijat rozpočtové opatření č.1, která se týká 

pronájmu pozemku ve výši 36 000,-Kč a s nímž se v rozpočtu na rok 2016 nepočítalo. 

 

Usnesení č.13: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 tak, jak bylo 

předloženo. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 14  Paní Hana Tomanová podala žádost na opravu koupelny a poškozené dlažby 

v předsíni a kuchyni. Pan místostarosta s panem Petrem Kročilem provedou kontrolu 

stavu, na příští schůzi předloží, včetně návrhu, jak situaci řešit, dle nájemní smlouvy  

a pasportu bytu při převzetí nájmu. 

 

Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce pověřuje pana místostarostu a Petra Kročila 

v projednání žádosti s paní Hanou Tomanovou, ohledně oprav v bytě. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 15  Různé: 

 Společenský večer se bude konat 6.2.2016 ve 20.00 hod.. K tanci bude hrát duo  

T-BROS BAND Krnov, u nás poprvé. Vstupné zůstává 50,-Kč. Starosta osloví 

podnikatelé o sponzorský dar. 

 Od nového roku budou Městské služby Rýmařov provádět svoz komunálního odpadu 

ve středu. 

 Krajský úřad MSK Ostrava podal informaci o opatření pro zmírnění negativních 

následků sucha a nedostatku vody. 

 Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Krnov žádá o finanční příspěvek. 

Zastupitelé rozhodli nepřispívat. 

 Dne 17.2.2016 proběhne na úřadě kontrola hospodaření obce pracovnicemi Krajského 

úřadu MSK Ostrava. 

 Předpokládaný termín na dětský maškarní ples je 20.2.2016. 

 

Usnesení č.15  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 13.1.2016 v 18.30 hod..  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 1.2.2016  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 20.1.2016 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                              

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

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský 

      místostarosta                                                                                     starosta 


