
 
Č.j. 512/02/2010 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 8/2010 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 4.8.2010 v 17.00 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 07/10 a 07a/2010 
2.      Příprava voleb do ZO pro volební období 2010-14 
3.      Projekt urbanizace návsi 
4.      Prodej domu č.p. 27 
5.      Výběrové řízení „Obnova a využití kotelny Malá Štáhle“ 
6.      Babybox Karviná 
7.      Využití dotačního titulu Investice do lesů 
8.      Plnění rozpočtu 
9.      Různé: 

•        Příprava turnaje v nohejbale 
•        Adios prázdniny 

  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
  
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 7/2010 ze dne 2.7.2010 a č. 7a/2010 ze den 14.7.2010 jednání 

zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  Volby do zastupitelstev obcí proběhnou 15. a 16. října 2010. Přípravy zajišťuje podle 

harmonogramu starosta. Starosta navrhuje z nynějšího zastupitelstva podat návrh na 
jednotnou kandidátku a tuto doplnit o Ing. Jiřího Dvořáka, Janu Bauerovou a Milana 
Mackuru. Návrh kandidátky připraví starosta, zmocněnec Josef Vlček. 

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

  



Ad. 3  V souvislosti s Urbanizací návsi byla doručena faktura od firmy EKOTOXA s.r.o. 
Brno, kde je započteno geodetické zaměření, které však nebylo dodáno.  Pokud tak 
nebude učiněno a nebo nebude upravena smlouva, faktura nebude proplacena. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
Ad. 4  Kupní smlouva na prodej domu č.p. 27 byla podepsaná 28.7.2010. Po poslední splátce 

(do 30.9.2010) bude podán návrh na vklad na KÚ. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

  

Ad. 5 Bylo vypsáno výběrové řízení na „Obnovu a využití kotelny Malá Štáhle“, vyvěšeno na 
úřední desce, zveřejněno na ÚD internetu a internetové stránce POPTÁVKY. Dosud se 
ozvali 3 zájemci. Byla sepsána darovací smlouva s Kovošrotem Moravia na částku 60 
tis. Kč. 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje výběrové řízení na „Obnovu a využití 
kotelny Malá Štáhle“. 

    Schváleno všemi přítomnými. 
  

Ad. 6   Byla doručena žádost o dar na zhotovení babyboxu v Karviné. Zastupitelé se 
domnívají, že podporovat takovou aktivity bychom měli v našem regionu. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce neschvaluje darovací smlouvu na zhotovení babyboxu 
v Karviné. 

  Schváleno všemi přítomnými. 
  
Ad. 7  Dotační titul Investice do lesů v programu rozvoje venkova je příležitostí k získání 

křovinořezu, zahradního traktoru, bubnové sekačky, mulčovače apod. Příjem žádostí je 
v říjnu 2010, zastupitelé tento dotační titul projednají na zářijové schůzi. 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 8  Výkaz o plnění rozpočtu za 06/2010 byl předložen všem zastupitelům. Ve výdajích 

jsme na úrovni půlročního hospodaření, v příjmech na 35% plnění vzhledem k tomu, že 
příjem z  dotace za opravu cest a vesnické muzeum očekáváme až ve 2. pololetí. 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

  
Ad. 9 Různé: 

•        Turnaj v nohejbale se uskuteční 7.8.2010. Zastupitelstvo obce konstatuje, že přípravy 
po stránce sportovní jsou plněny, po stránce společenské jsou opožděny. Bylo 
projednáno zajištění občerstvení pro zdárný průběh akce. 

•        Akce „Adios prázdniny“ se bude konat 28.8., pro děti bude nachystán táborák a 
zorganizován lampionový průvod. 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 4.8.2010  v 18.30 hod. 
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  6.9.2010  v 18 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: Zapsala: Jana Horňáčková 
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   ……………….    Petr Kročil ………………… 



  
                                 
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 
 


