
Č.j. 131/02/2009 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 3/2009 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 6.3.2009 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  
  

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr Kročil,                
Jana Horňáčková, 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 
všichni členové, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 
Provedením zápisu byla určena Jana Horňáčková. 
Ověřovateli zápisu Petr Kročil a František Vlček. 
  

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce : 
1.      Kontrola usnesení 2/09 
2.      zpráva finančního výboru 
3.      Postup prací na stavbě Multifunkční dům v obci 
4.      Výběrové řízení vnější stavební práce 
5.      Výběrové řízení na prodej domu č.p. 27 
6.      Závěrečný účet SOR za rok 2008 
7.      Informace o valné hromadě MAS Rýmařovsko 
8.      Neinvestiční náklady za žáky dojíždějící do ZŠ Rýmařov 
9.      Pronájem bytu v domě č.p. 35 
10.  Různé: 

•        Informace o výsledku 5.kola výzvy PRV 
•        Nabídka GEOMETRA Opava 
•        Žádost o příspěvek zdravotně postižených Prostějov 
•        Příprava GO domu č.p. 35 
•        Vyhodnocení společenského večera 28.2.2009 

  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
  
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.2/2009 ze dne 6.2.2009 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  Dne 18.2.2009 provedl Petr Kročil – předseda finančního výboru s Janou Bauerovou 

kontrolu účetních a pokladních dokladů za 4.Q.2008. Neshledali žádné chyby ani 
nedostatky. 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru z kontroly 
účetních a pokladních dokladů za období 4.Q.2008.  



     Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 3  Starosta informoval zastupitele o postupu prací na stavbě Multifunkční dům v obci. 
Jsou před dokončením vnitřní omítky. Do 15. března bude podána žádost o proplacení 
průběžné platby dotace se SZIF Opava. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 4  Byl předložen návrh na výběrové řízení – venkovní stavební práce omítky a zateplení 

objektu Multifunkční dům s tím že budou osloveny 4 firmy. Termín odevzdání nabídek 
bude 18.3.2009 v 17 hod., otevírání obálek se stanoví na týž den v 17.30 na OÚ. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci – venkovní stavební 
práce - omítky a zateplení objektu Multifunkční dům. 

Schváleno všemi přítomnými. 
  

Ad. 5  Dne 9.2.2009 byla rozeslána 5-ti firmám s realitami výzva k účasti na výběrovém 
řízení realizace prodeje domu č.p. 27, výzva je rovněž zveřejněna na úřední desce OÚ. 
Do dnešního dne reagovaly 2 firmy. Na účast ve výběrovém řízení budou osloveny další 
firmy. 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje organizaci výběrového řízení na prodej 
domu č.p. 27. 

Schváleno všemi přítomnými. 
  

Ad. 6  Zastupitelé byli seznámeni se Závěrečným účtem SOR za rok 2008, pro občany je 
zveřejněn na úřední desce od 24.2.2009. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 
  
Ad. 7  Dne 26.2.2009 se uskutečnila valná hromada Rýmařovsko, kde byla schválena Výroční 

zpráva MAS za rok 2008 a Zpráva o činnosti MAS za rok 2008. Dosavadní předseda 
správní rady Miroslav Volek se vzdal funkce a novým předsedou byl zvolen starosta 
města Rýmařov Ing. Klouda. 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 8 Neinvestiční náklady na žáky dojíždějící do ZŠ v Rýmařově pro tento školní rok činí 

44 700,-.S touto částkou se počítalo v již schváleném rozpočtu na rok 2009. 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

  
Ad. 9  Obec nabízí k pronájmu uvolněný byt 3+1 v domě č. 35. Byly zkontrolovány žádosti o 

přidělení bytu. Záměr pronájmu je také zveřejněn na úřední desce. Byt byl odevzdán 
nevylíčený. O pronájmu bytu bude rozhodnuto na dubnové či květnové schůzi ZO. 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým postupem pronájmu bytu 35/6. 
  
Ad. 10 Různé: 

• Starosta podal informaci o výsledku 5.kola výzvy PRV, ve kterém obec získala dotaci 
na opravu místních komunikací ve výši 1 539 900,-Kč.  

• Společnost GEOMETRA OPAVA nabízí novou službu „Vlož 3 D model“ na 
vytváření 3 D modelů objektů a jejich implementaci do projektu „3 D modelu 



ortofotomapy MSK“ dle nabídkového ceníku. Obec Malá Štáhle tuto službu 
nevyužije.  

• Klub Radost z Prostějova (klub zdravotně postižených dětí) žádá o finanční podporu. 
Finančně podporujeme jen spolky pracující v našem okrese.  

• Byl vyhlášen dotační titul na modernizaci bytového fondu (zateplení, centrální 
vytápění). Zastupitelstvo rozhodlo tento dotační titul využít na č.p.35, je však 
zapotřebí zadat projekt na rekonstrukci domu.  

• Společenský večer konaný 28.2.2009 se vydařil. Účast byla nadprůměrná, obsluha a 
zábava výtečná. Pro velký úspěch se zastupitelstvo domnívá, že by bylo dobré pořádat 
zábavu 2x za rok – na jaře a na podzim. Předběžné datum další zábavy byl stanoven na 
26.9.2009 – Svatováclavská zábava.  

Usnesení č.10  - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zadáním projektu na rekonstrukci 
domu č.p. 35 včetně centrálního vytápění. 

  - Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
Schváleno všemi přítomnými. 

•    
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  3.4.2009  v 18 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: 11.3.2009 
  
Zapsala: Jana Horňáčková 
  
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                 
                                  
                                 Petr Kročil    ……………………….…. 
  
  
  
  
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 
 


