
Č.j. 296/02/2010 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 5/2010 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 13.5.2010 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.      Projednání zprávy o kontrole hospodaření za rok 2009 
3.      Schválení závěrečného účtu za rok 2009 
4.      Zpráva kontrolního výboru 
5.      Rozpočtové opatření č. 1/2010 
6.      Schválení smlouvy o pronájmu vodovodu 
7.      Příprava „srazu rodáků a občanů Malé Štáhle“ 
8.      Žádost o prodej pozemků p.č. 336/1 a části pozemků p.č. 336/2 a 337 
9.      Podání na Krajský úřad Moravskoslezského kraje – střet zájmů 
10.  Přemístění trafostanice na návsi 
11.  Různé 

•      Vyhodnocení veřejné schůze 
•      Kácení máje a Dětský den 29.5.2010 
•      Turnaj v nohejbale Horní Město 
•      Stav prodeje domu č.p. 27 

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

  
Záznam průběhu jednání: 
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 4/2010 ze dne 7.4.2010 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  Dne 19.4.2010 proběhla na OÚ kontrola hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. Jak je uvedeno ve zprávě, nebyly zjištěny nedostatky 
v hospodaření obce, byly zjištěny dva drobné nedostatky, které však nemají negativní 
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti a jejich odstraněním se vylepší 
agenda obce. Starosta předložil písemně návrh opatření k odstranění nedostatků. 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání  
hospodaření obce KÚ MSK. 

          Zastupitelstvo obce schvaluje opatření k nápravě chyb a nedostatků. 
        Schváleno všemi přítomnými. 



Ad. 3  Návrh Závěrečného účtu za rok 2009 byl zveřejněn na úřední desce od 26.4.2010 do 
12.5.2010, občané s ním byli rovněž seznámeni na veřejné schůzi 30.4.2010 a nebylo 
k němu připomínek. Zastupitelům byl návrh závěrečného účtu předložen společně 
s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu za 12/2009. K návrhu nebylo připomínek. 

  
Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Štáhle za rok 

2009 s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
    Schváleno všemi přítomnými. 

  
Ad. 4  Pan Ladislav Podhorský podal písemnou zprávu ke kontrole poplatků rekreačních 

a ubytovacích  k 31.3.2010 u Petry Komůrkové – dům č.p. 7 a Mlýnu u Kročilů. Paní 
Kročilová platí vždy poplatky včas a řádně po každém čtvrtletí. Petra Komůrková 
jednou za rok vždy po kontrole poplatků. 

  
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje kontroly kontrolního výboru z ubytovacích 

a rekreačních poplatků k 31.3.2010. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 5  Byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2010, ve kterém je promítnuto přijetí 
schváleného krátkodobého úvěru na opravu místních komunikací i jeho následné 
splacení po přijetí dotace. Také v příjmech i výdajích volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Další změnou jsou paragrafy, které již jako obec nepoužíváme, jsou 
nahrazeny jinými. 

  
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010. 

Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 6  Zastupitelstvo obce schválilo na minulé schůzi záměr pronájmu obecního vodovodu 

SmVaK Ostrava a.s. a nájemné 2,91 Kč za každý 1 m³ spotřebované vody. Záměr 
pronájmu byl zveřejněn na úřední desce ve dnech od 12.4. do 30.4.2010 a nebylo 
k němu připomínek. Nyní byla nájemní smlouva předložena ke schválení. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního vodovodu se SmVaK 
Ostrava a.s. a nájemné 2,91 Kč/m³ spotřebované vody. 

   Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 7  Na doporučení komise pro přípravu srazu rodáků se navrhuje objednat upomínkové 

předměty - klíčenky se znakem obce a datem vzniku obce. Bude objednáno 200 ks a 
otvíráky - 100 ks, zastupitelé s návrhem souhlasí. O zajištění hudby se zatím jedná, jako 
nejvhodnější se jeví cimbálová muzika z Opavy, navečer pak Alternativa z Rýmařova. 
Bude vydán zpravodaj, ve kterém budou převážně aktuální fotografie domů. 
Místostarosta připomněl, že obec má 20. výročí samosprávy, což by bylo vhodné dát na 
vědomí. 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení klíčenek jako upomínkových 
předmětů na obec Malou Štáhli v množství 200 ks a otvíráků 100 ks. 

     Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 8  Pan Jiří Sitař podal žádost o prodej pozemku, jež má v pronájmu, a které jsou 

v rozsahu živého plotu. Jedná se o pozemek p.č. 336/1 a částí pozemku 336/2 a 337 o 
rozloze  370 m² za cenu 20Kč/m². Záměr prodeje je zveřejněn na ÚD. 

  



Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodej pozemku p.č. 336/1 a části 
pozemku p.č. 336/2 a 337 panu Jiřímu Sitařovi o rozloze cca 370 m² za 
cenu 20Kč/m². 

    Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 9  Krajský úřad obdržel podání, ve kterém pisatel mimo jiné poukazuje na skutečnost, že 

někteří členové zastupitelstva obce jsou současně zaměstnanci obce zařazenými do 
obecního úřadu. Tímto nás žádají o vyjádření, zda se toto podání zakládá na pravdě. 
Starosta předložil návrh odpovědi, dle které OÚ má zaměstnance pouze účetní, Janu 
Horňáčkovou, která je rovněž zastupitelkou úřadu. Nevykonává však státní správu a 
nejedná se o zaměstnance jmenovaného starostou. Tato věc byla již předmětem kontroly 
a nebyla shledána jako nedostatek. 

  
Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce  schvaluje vyjádření k podání, že nenastal rozpor ve 

smyslu zákona o volbách do zastupitelstvech obcí v případě účetní obce. 
   Schváleno všemi přítomnými. 

  
Ad.10  V současné době je zpracováván projekt na urbanizaci návsi. Jeho základní 

podmínkou je odstranění sloupů elektrorozvodů, jejichž četnost vytváří les sloupoví. 
Starosta navrhuje zaslat objednávku na ČEZ Distribuci a.s. Děčín o přeložení 
trafostanice. S podnikem byla 13.7.2009 sepsána smlouva o smlouvě budoucí na 
přeložení NN. Přeložení trafostanice se navrhuje na hranici parcel p.č. 3/1 a 349/5 nebo 
na pozemku p.č. 356/1. 

  
Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr přeložení trafostanice v řešení 

urbanizace návsi. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

  
Ad. 11  Různé: 

•        Veřejná schůze konaná 30.4.2010 v 18.00 hodin v Obecním domě měla hojnou účast, 
diskuze byla k problémům občanů. 

•        29.5. se uskuteční Dětský den, pro děti budou připraveny soutěže a odměny. Navečer 
bude kácení máje. 

•        6.6. se uskuteční turnaj v nohejbale v Horním Městě, starosta vyzval předsedu 
sportovního výboru – Davida Janíka, aby sestavil tým hráčů za obec. 

•        Do 30.6.2010 bude uvolněn byt v domě č.p. 27, prodej se uskuteční do 30.9.2010. 
  
Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

  
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 13.5.2010 v 19.30 hod. 
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  7.6.2010  v 18 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: 18.5.2010 , zapsala: Jana Horňáčková 
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   ……………..…    Petr Kročil…………………….…. 
  
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 
 


