
Č.j. 447/02/2009 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 7/2009 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 10.7.2009 v 19.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  
  

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr Kročil, 
   Jana Horňáčková 

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 dostavilo 5 
členů, což je nadpoloviční většina, 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 6/09 
2.      Postup prací na stavbě Multifunkční dům v obci 
3.      Informace o plnění rozpočtu ke 30.6.2009 
4.      Zpráva finančního výboru 
5.      Výzvy k veřejné soutěži „Oprava místních komunikací“ 
6.      Schválení smlouvy o dotaci projektu „Urbanizace návsi“ 
7.      SOD č. 3/7/2009 bezpečnost na pracovišti 
8.      Schválení převzetí pozemku p.č. 336/1 
9.      Směna lesních pozemků s LČR, s.p., p.p.č. 39/1 a 372 
10.  Záměr pronájmu pozemku pí. Tomkové 
11.  Podpora postiženým obcím povodní 
12.  Různé: 

•        Informace o zahájení řízení „Územní plán obce Malá Štáhle“ 
•        Informace o smlouvách s ČEZ Distribuce 
•        Informace o dopisu ministra Kocába 
•        DPH u projektů PRV – 5.výzvy 

  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
  
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.6/2009 ze dne 15.6.2009 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  Práce na stavbě Multifunkční dům v obci pokračují vnějšími stavebními pracemi dle 

smlouvy se stavební firmou Karel Záhora, Dolní Moravice. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 



Ad. 3  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 06/09 byl předán všem zastupitelům. Celkové 
příjmy včetně daňových odpovídají schválenému rozpočtu, výdaje jsou za 1.pololetí 
vyšší, je to dáno investičnímu výdaji na stavbu Multifunkční dům v obci. Přiznaná 
dotace na stavbu bude poukázána na účet obce ke konci roku. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
  
Ad. 4  Petr Kročil – předseda finanční výboru a Jana Bauerová  provedli kontrolu pokladních 

a účetních dokladů za 01-04/2009 a neshledali žádné chyby ani nedostatky. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru z kontroly 
účetních a pokladních dokladů za období 01-04/2009. 

     Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 5  24.6.2009 byla podána výzva na opravu místních komunikací v obci. Byly osloveny 
4 firmy a všechny projevily zájem se veřejné soutěže zúčastnit. Lhůta pro podání 
nabídek je do 31.7.2009, otevírání obálek se uskuteční 3.8.2009 v 10.00 na OÚ. 
Realizace oprav místních komunikací bude probíhat v období 03-05/2010. 

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

Ad. 6  Byl předložen návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK Ostrava na projekt 
„Urbanizace návsi obce Malá Štáhle“ v rámci dotačního programu „Podpora přípravy 
projektové dokumentace“. Dotace je stanovena ve výší 70%, max. však do 175 tis. Kč. 
30% celkových nákladů bude vynaloženo z rozpočtu obce. Termín ukončení projektu je 
do 31.10.2010. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí. 

Usnesení č. 6: -Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
MSK Ostrava na projekt „Urbanizace návsi obce Malá Štáhle“ v rámci 
dotačního programu „Podpora přípravy projektové dokumentace“. 
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu MSK Ostrava na projekt.  

     Schváleno všemi přítomnými. 
  

Ad. 7   Agentura bezpečná práce Olomouc nabízí školení pracovníků dle bezpečnostních 
předpisů. Ve Smlouvě o dílo č. 3/7/2009 je za tuto činnost požadována částka 5 400Kč. 
Starosta uvedl, že školení zaměstnanců provedl v rozsahu, který dodavatel nabízí. 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu o dílo č.3/7/2009 s Agenturou 
bezpečná práce Olomouc. 

     Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 8  Pozemek p.č. 336/1 byl v historickém majetku obce, v minulosti však převeden na 

LČR, s.p.. Nyní žádáme o jeho navrácení do majetku obce. Pan starosta proto podá 
žádost o vrácení tohoto pozemku na LČR. 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o vrácení historického 
majetku -  obecního pozemku p.č. 336/1 na LČR, s.p.. 

    Schváleno všemi přítomnými. 
  



Ad. 9  ZO v minulých letech požádalo LČR, s.p., závod Bruntál o směnu lesních pozemků 
p.č. 39/1 a 372, nyní se k němu vrací, protože dosud směna nebyla provedena. Starosta 
navrhl od této směny odstoupit.Členové zastupitelstva obce se s návrhem ztotožnili. 

  
Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od směny pozemků p.č. 39/1 a 

372 s LČR, s.p. 
   Schváleno všemi přítomnými. 

  
Ad.10 Paní Eva Tomková projevila zájem o pronájem pozemků p.č. 386/13 a 347/2 dříve 

pronajímaných paní Kubjatové. Jedná se o zahrádku, posezení, kotec pro psa a voliéru o 
celkové výměře 430m². Pronájem by zveřejněn na úřední desce. 

Usnesení č.10   Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p.č. 386/13 a 347/2 paní 
Evě Tomkové o celkové výměře 430m² za 0,40h/m². 

   Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 11  Euroregion Praděd vyhlásil finanční pomoc po bleskové povodni s názvem „Jeseníky 

nejsou z cukru“. Zastupitelstvo v diskuzi se přiklonilo k názoru poskytnout fin. podporu 
ve výši 10 000,-Kč. 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí fin.podpory  10 000,-Kč pro 
obce postižené bleskovou povodní. 

  Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 12  Různé: 

• Zpracovatelem byl předán „Územní plán obce Malá Štáhle“ a stavební úřad zahájil 
řízení jeho projednání. Od 15.7. do 15.8. bude projednání ÚP a poté jeho schvalování.  

• Darovací smlouva s ČEZ na 450 tis. byla podepsána. Na minulé schůzi byla schválena 
Smlouva o smlouvě budoucí na kabelizaci NN na návsi s ČEZ Distribucí a.s. 
Zastupitelstvo nyní pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  

• Ministr Michael Kocáb informoval mimo jiné všechny starosty o výsledcích českého 
předsednictví v Radě Evropské unie, zejména ve spojitosti se začleňováním Romů, 
což je jednou z jeho hlavních priorit.  

• Obec dostala E-mailem informaci, že DPH pro projekty veřejnoprávních subjektů 
podaných v 5.kole příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 
uhradí stát. Naší obec se to dotkne v přiznané dotaci na opravu místních komunikací, 
které se budou provádět příští rok.  

Usnesení č.12   
• Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na 

kabelizaci NN na návsi s ČEZ Distribucí a.s.  
Schváleno všemi přítomnými. 

• Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí.  
  

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  7.8.2009  v 19 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne:13.7.2009, zapsala: Jana Horňáčková 
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   ……….………...   Petr Kročil…………………………. 
  
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 


