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Č.j.99/02/2019  

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 

č.1/2019 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 18.2.2019 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 

Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, Bc. Petra Neshodová, David Janík, Petr 

Kročil, Vladimír Studený, Milan Mackura  

Přítomni občané: Mirka Ohnoutková, František Studený, Jana Dohnalová, Vladimír Neshoda, 

Ivana Bauerová, Jan Bauer, Eva Chvastková, Olina Gavenčiaková, Danuše Szewczyková 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.  
 

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

všichni členové, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 

Provedením zápisu byla určena Bc. Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a Petr Kročil. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení č.10/2018 

2. Kontrola plnění rozpočtu za 4.Q.2018 

3. Zpráva kontrolního výboru 

4. Dohoda o narovnání 

5. Dotace na hřiště 

6. Dotační program na obnovu stávajících kulturních prvků (hřbitov) 

7. Různé: 

 MDŽ 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.10/2018 ze dne 19.12.2018 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. 

 

Ad. 2 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 byl předán zastupitelům před 

termínem schůze. Celkové příjmy obce činí 4.066.595,52 a výdaje 3.798.577,85, včetně 

pravidelných splátek úvěru.  

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

 

Ad. 3  Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení a vyřizování stížností občanů za 

4.Q.2018. Kontrola byla bez výhrad, pouze s doporučením upravit smlouvu na odhrn 

sněhu, týkající se odhrnování v zákazu vjezdu u č.p. 19.   
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Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru za kontrolované 

období 4.Q.2018. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 4  Dohoda o narovnání s firmou BRIKASTAV, s.r.o. řeší splátkový kalendář, z titulu 

uzavření Veřejnoprávní smlouvy, která byla zastupitelstvem obce schválena. Splátkový 

kalendář se stanovuje na dobu 6-ti měsíců, počínaje měsícem březen 2019 ve výši 

50.000Kč.  

 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech bylo vyměřeno penále  

a následně jednatel firmy BRIKASTAV s.r.o. podal žádost o prominutí tohoto penále. 

Pokud nebude Dohoda o narovnání dodržena, vrací se celá záležitost k původní 

Veřejnoprávní smlouvě, včetně penále, které činí 1‰ z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o narovnání s firmou 

BRIKASTAV, s.r.o., Jívová. 

 Zastupitelstvo obce promíjí penále, stanovené platebním výměrem  

č. 01/2019 firmě BRIKASTAV, s.r.o. Jívová. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 K možnosti podání žádosti o dotaci na hřiště, konkrétně na dokončení finálního povrchu 

hřiště, zastupitelé diskutovali o jeho konečném využití. Výběr dodavatele i cena hřiště 

budou předmětem jednání příštích schůzí ZO.   

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na dokončení 

povrchové úpravy hřiště na MMR. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 Dotační program na obnovu a opravu hřbitovních zdí, kříže a márnice má obec možnost 

letos také využít. O dalším postupu budou zastupitelé rovněž informováni starostou 

obce.  

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na MMR o dotaci na opravu 

hřbitovních zdí, kříže a márnice. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Různé: 

 MDŽ se uskuteční v pátek 15.3.2019 od 17.00. Nově je domluveno od 18.00 hod. 

vystoupení harmonikáře. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

Po vyčerpání všech bodů programu jednání ZO se zastupitelé vrátili k problematice zimní 

údržby místních komunikací, otevřené na poslední schůzi ZO, konkrétně k otázce zajištění 

posypu. Pan Petr Kročil se nebrání možnosti zakoupit si větší sypač, s jehož využitím bude 

schopen sám zajišťovat v obci jak odhrn sněhu, tak i posyp komunikací v případě tvorby 

náledí. Tuto variantu nechává na zvážení zastupitelstvu s tím, že smlouva na odrhn sněhu by 
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pro příští zimní sezónu byla adekvátně upravena, co do rozsahu i ceny za prováděnou zimní 

údržbu. Pokud se týká přídavného zařízení na posyp k obecnímu traktorku, jeho cena by se 

dle informací pana Petra Kročila pohybovala v rozmezí cca 14.500 Kč, přičemž nadále 

zůstává otevřená otázka obsluhy. Dále Bc. Petra Neshodová navrhuje možné podpůrné řešení 

kritických situací, spočívající v zakoupení 3- 4 zásobníků na posypový materiál a jejich 

umístění v blízkosti nejproblémovějších úseků v obci, s možností pro občany kdykoliv si 

v náhlých krizových situacích nevyhovující komunikaci svépomocí posypat. Což je i v jiných 

obcích běžně praktikováno. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí. 
 

Mimo program jednání: 

Přítomní občané ze strany veřejnosti oslovují starostu se stížnostmi na neustálý zápach, dým  

a hluk v obci vycházející z  areálu firmy Kovošrot Moravia a rovněž na hustý černý dým 

vycházející z  haly využívané firmou Vesper Homes.  Dotazují se, zda je situace řešena a kam 

se mají se stížnostmi obracet. Starosta informuje občany, že již na žádosti občanů předával 

stížnosti na ČIŽP a MěÚ Rýmařov odbor životního prostředí.  Výsledky jsou spíše neurčité  

s tím, že probíhá šetření u příslušných subjektů, případně že je vše v pořádku, čemuž přítomní 

občané nevěří.  

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 18.2.2019 v 18.00 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 29.4.2019  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 26.2.2019 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

                                 Petr Kročil            ……………………….…. 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

     místostarosta                                                                                     starosta 


