
Č.j. 578/02/2009 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 9/2009 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 2.9.2009 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  

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

Nepřítomni: 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 6 
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 8/09  
2. Program prací na stavbě MFD  
3. Program stěhování OÚ a knihovny  
4. Konkurz na byt a správce Multifunkčního domu  
5. Informace o auditu hospodaření  
6. Rozpočtová opatření č. 3/2009  
7. Schválení smlouvy o dílo projektu „Urbanizace návsi“  
8. Schválení smlouvy o dílo ALPINE,s.r.o. – komunikace  
9. Dodatek č.1 smlouvy o závazku veřejné služby – Veolia  
10. Nabídka zajištění služeb v oblasti odpadů  
11. Úprava nájemného od 1.1.2010  
12. Schválení Kanalizačního řádu pro obec Malá Štáhle  
13. Příprava voleb do PS parlamentu ČR  
14. Různé:  

• Vyhodnocení turnaje v nohejbale  
• Vyhodnocení akce Ádios prázdniny  
• Václavská zábava 26. září  

  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
  
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.8/2009 ze dne  5.8. 2009 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  Venkovní práce na stavbě Multifunkční dům v obci jsou hotovy. Připravuje se 

kolaudační řízení, pokud bude kolaudace provedena do konce září, bude od 1.10. 
otevřen obchod. 

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



Ad. 3  Stěhování obecního úřadu a místní knihovny do zrekonstruované budovy MFD 
proběhne až po volbách do Poslanecké sněmovny PČR, pokud se budou konat ve 
stanoveném termínu – 9. a 10.10.2009.  Jestliže bude termín přesunut, bude 
zastupitelstvo uvažovat o stěhování před volbami. 

  
Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 4  Výběrové řízení na místo správce Multifunkčního domu bylo vypsáno a vyvěšeno na 

desce obecního úřadu od 3.9.2009. Podmínky pro přijetí jsou nastěhování se do MFD, 
obsluha energetické jednotky, úklid vnitřních prostor, odkliz sněhu, zpřístupňování 
společenských místností (klíče) a bezdlužnost. 

  
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pro výběrové řízení na správce 

Multifunk čního domu. 
Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 5 20.8.2009 byla provedena kontrola nahrazující vnitřní audit pracovnicemi firmy ON-
OK Libina. Byl nalezen drobný nedostatek ve Směrnici č. 1/2008 – Kontrolní řád obce 
Malá Štáhle, který se opraví dodatek k této smlouvě. 

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

Ad. 6  Obec přijala dotaci na vybavení pracoviště Czech Point, na projektovou dokumentaci 
Urbanizace návsi, výdaje se navýšily zejména na položce drobný dlouhodobý majetek, 
kdy bylo nakoupeno vybavení do MFD (stoly,židle,lustry, PC sestava z dotace Czech 
Point).  Rozpočtové opatření č. 3 toto navýšení příjmů a výdajů pokryje. 

  
Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3. 

Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 7  Smlouva na projekt „Urbanizace návsi“ s firmou EKOTOXA Opava je zatím v jednání. 
  
Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 8  Byla předložena Smlouva o dílo na opravu místních komunikací firmou ALPINE 

stavební společnost CZ, Valašské Meziříčí. Ve smlouvě je obsaženo vše, co bylo ve 
výběrovém řízení, které firma vyhrála. Zastupitelé se smlouvou souhlasí. 

  
Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na opravu MK firmou 

ALPINE stav. spol. CZ, Valašské Meziříčí. 
 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

  
Ad. 9  Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené mezi Veolia Transport 

Morava a.s. a obcí se týká změny smluvního období, které se uzavírá až do 31.12.2018. 
  
Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné 

služby uzavřené s Veolia Transport Morava a.s. 
 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Schváleno všemi přítomnými. 



Ad.10  Firma SITA CZ a.s. nabízí zajištění služeb v oblasti svozu odpadů,ale jen v případě,že 
jejich služby využijí i jiné obce v našem okolí. 

  
Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 11  Navrhuje se od 1.1.2010 zvýšit nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném 

zvyšování nájemného u bytů s normální kvalitou o 21,9% a u bytů se sníženou kvalitou 
28,7%. 

  
Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v obecních 

bytem od ledna 2010 v maximálním přírůstku na byt s normální kvalitou 
o 21,9% a na byt se sníženou kvalitou o 28,7%. 

Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad.12  Na MěÚ Rýmařov a Povodí Odry, s.p. byla podána žádost o vyjádření a schválení 

manipulačního řádu pro trvalý provoz ČOV. Zastupitelům byl předložen ke schválení 
Kanalizační řád; nebylo připomínek. 

  
Usnesení č.12  Zastupitelstvo obce schvaluje Kanalizační řád obce Malá Štáhle. 

Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 13  Volby do poslanecké sněmovny PČR by se měly uskutečnit 9. a  10.10.2009, počet 

členů okrskové volební komise se stanovuje na sedm a zapisovatelkou byla určena 
slečna Petra Neshodová. 

  
Usnesení č.13   Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

Schváleno všemi přítomnými. 
  
  
Ad. 14  Různé: 

•        Turnaj v nohejbale se vydařil, počasí bylo pěkné a účast hojná. 
•        Výšlap k ukončení prázdnin se neobešel bez deště, trasa bylo proto zkrácena, na 

dobré náladě zúčastněných to však nic neubralo.Večer bylo opékání párků. 
•        Václavská zábava se bude konat 26.9.2009 na Mlýně u Kročilů od 20.00 hod., 

k tanci bude hrát ALTERNATIVA z Rýmařova. Plakátky budou vyvěšeny. 
  

Usnesení č.14  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  2.10.2009  v 18 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: 7.9.2009 
  
Zapsala: Jana Horňáčková 
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   ………..………      Petr Kročil……………………… 
  
                                 
                                  
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 


