
Č.j. 569/02/2010 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 

č. 9/2010 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 3.9.2010 v 18.30 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 č.08/2010 

2.      Příprava voleb do ZO pro volební období 2010-14 

3.      Smlouva s ČEZ a.s. na projekt přemístění trafa 

4.      Zpráva finančního výboru k plnění rozpočtu 2010 

5.      Zpráva kontrolního výboru 

6.      Rozpočtové opatření č. 2/2010 

7.      Schválení zprávy výběrového řízení „Obnova a využití kotelny MŠ“ 

8.      Svolání veřejné schůze ke zhodnocení činnosti ZO období 2006-10 



9.      Schválení pronájmu pozemků pod místními komunikacemi 

10.  Různé: 

•        protokol o kontrole lesa 

•        likvidace úvěru 

  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  

Schváleno všemi přítomnými. 

  

Záznam průběhu jednání: 

  

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 8/2010 ze dne 4.8.2010 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

  

Ad. 2  Volby do ZO se budou konat 15. a 16.10.2010 a jsou zaregistrovány 2 kandidátky. 
Sdružení nezávislých kandidátů – Nezávislí: počet kandidátů je devět a Nezávislí 
kandidát – Antonín Lašák. Informace k volbám jsou vyvěšeny na úřední desce. 
Zapisovatelkou byla stanovena slečna Petra Neshodová. Zastupitelé rozhodli pro tyto 
volby zakoupit paravan z dotace poskytnuté z kraje.  

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

  

  

Ad. 3  Byla předložena Smlouva č. Z_S14_12_8120025899 s ČEZ Distibucí, Děčín o 
uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky 
činí 500 000,-Kč. 

  

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. Z_S14_12_8120025899 s ČEZ 
Distribucí, Děčín. 

                             Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy 
          č. Z_S14_12_8120025899 s ČEZ Distribucí, Děčín 

     Schváleno všemi přítomnými. 

  



Ad. 4  30.8.2010 provedl Petr Kročil – předseda finančního výboru s Janou Bauerovou 
kontrolu účetních a pokladních dokladů za 1.pol.2010 a neshledali žádné nedostatky a 
nesrovnalosti v účetnictví obce. 

  

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 30.8.2010. 

Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 5  Ladislav Podhorský – předseda kontrolního výboru provedl 1.9.2010 3 kontroly. 
Kontrolu plnění usnesení ZO za období 01-07/2010, kontrolu cestovních dokladů za 
období 03-08/2010 a kontrolu oprávněnosti čerpání výdajů přesahujících 20 000 Kč a 
čerpání financí dle schváleného rozpočtu a rozpočtového opatření č.1 za 1 pol. 2010. U 
kontrol nebyly shledány chyby ani nedostatky. 

  

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje 3 zprávy kontrolního výboru ze dne 
1.9.2010. 

     Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 6 Rozpočtové změna č.2/2010 zahrnuje především příjem z prodeje domu č.p. 27 a 
mimořádnou splátku úvěru na MFD. Týká se rovněž výdajů, jejichž čerpání dosáhlo 
plánovanou hodnotu a je třeba zvýšení. Zastupitelé byli se změnami seznámeni a 
souhlasí s nimi tak, jak byly předloženy. 

  

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2. 

Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 7  Výběrové řízení na projekt „Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli“ proběhlo na 
Obecním úřadě dne 16.8.2010 od 10.00 hod. Hodnotící komise byla ve složení: Ing. 
Miroslav Pospíšil, František Vlček, a Ing. Jiří Dvořák. Byly doručeny 3 nabídky, které 
všechny vyhověly. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka od firmy MÁTL a KYŠÁK s.r.o. 
z Rožnova pod Radhoštěm, celková nabídková cena je 273 600,-Kč. Vzhledem k limitu 
200 tis. Kč bude s vítěznou firmou jednáno o dodatku a snížení ceny. 

  

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o vyhodnocení výběrového řízení 
na projekt „Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli“ . 



                          Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v dalším jednání s firmou MÁTL a 
       KYŠÁK s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. 

Schváleno všemi přítomnými. 

  

  

Ad. 8  Navrhuje se svolat veřejnou schůzi – shromáždění občanů ke zhodnocení činnosti ZO 
za období 2006-2010 na sobotu 25.9. v 18:00 s tím, že bude pokračovat od 20.00 
Václavskou zábavou. Občané budou informováni plakáty. Na večerní program bude 
vstup volný. 

  

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze na 25.9. v 18.00 
v Obecním domě zakončenou Václavskou zábavou. 

     Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 9  Obec provozuje místní komunikace i na pozemcích, které nejsou v jejím vlastnictví. 
Proto se navrhuje uzavřít s vlastníky Smlouvy k nájmu na dobu 5 let v případech, kdy 
byly opraveny při realizaci oprav s dotací PRV. Týká se jmenovitě: manželé Heblákovi, 
parcela č. 102/1; Pozemkový fond Bruntál, parcela č. 413/1; ŘSD Ostrava, parcela 
č. 440/2; manželé Dohnalovi, parcela č. 53/7; Nádražní, Rýmařov, parcela 34 a 350. 

  

Usnesení č. 9:  

Zastupitelstvo obce schvaluje nájmy místních komunikací s manželi 
Heblákovými, parcela č. 102/1; Pozemkovým fondem Bruntál, parcela č. 
413/1; ŘSD Ostrava, parcela č. 440/2; manželi Dohnalovými, parcela č. 53/7; 
Nádražní, Rýmařov, parcela 34 a 350 na dobu 5-ti let. 

Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad.10 Různé: 

•        Dne 2.9.2010 byla Českou inspekcí životního prostředí Ostrava provedena rozsáhlá 
kontrola lesa, týkajících se smluv i terénní kontroly. Kontrola skončila bez 
připomínek, nebyly shledány žádné chyby ani nedostatky. 

•        Poslední platba 1,6 mil. Kč za prodej domu č.p. 27 byla doručena na účet obce. Nyní 
je zůstatek na účtu cca 1,2 mil.Kč. Starosta navrhuje využít volných prostředků na 



krytí krátkodobého úvěru, čímž se sníží výdaje na úroky, které nejsou zanedbatelné. 
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí s tím, že budou se vším postupně obeznámeni. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje využití hotovosti ke splátce části 
krátkodobého úvěru. 

                         Zastupitelstvo bere ostatní informace na vědomí. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

  

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 3.9.2010  v 19.30 hod. 

  

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  8.10.2010  v 18 hod. a bude výjezdní. 

  

Zápis zhotoven dne: 6.9.2010 

  

Zapsala: Jana Horňáčková 

  

Ověřovatelé zápisu: František Vlček ……………….    Petr Kročil  ………………… 

                                

  

  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 

 


