
Č.j. 919/02/2010 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 

č. 1/2011 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 7.1.2011 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  
  

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr 

Kročil, Ladislav Podhorský, Jana Bauerová 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil. 

  

Uvedl, ţe z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavili 

všichni členové, takţe 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 12/10 

2.      Program obce na období 2010-2013 

3.      Metodické doporučení MV ČR – aktualizace odměn ZO 

4.      Dopis LYRIX centrum, s.r.o. 

5.      Ţádost Domova sv. Josefa o výpomoc 

6.      Cenová nabídka spol. ELEKTROZVON na opravu zvonu 

7.      Udělení souhlasu s uţitím znaku obce 

8.      Převod pozemku p.č. 440/3 z PF ČR na obec 

9.      Schválení Přílohy č. 3 smlouvy 01/2010 – odvoz kom. odpadů 

10.  Způsob proplacení rekonstrukce sběrného dvora 

11.  Ţádost o udělení souhlasu k odběru vody ze studny p.p.č. 443 

12.  Ţádost MěÚ v Rýmařově ve věci nájemného pozemků skládky 

13.  Hlášení č. 1 o změnách projektu „Keramická dílna“ v PRV 

14.  Různé: 

          karneval na ledě v lednu 2011 

          Společenský večer v únoru 2011 

          Country bál 16.4.2011 

  

  

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

  

Záznam průběhu jednání: 
  

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.12/2010 ze dne 3.12.2010 a ze zápisu č. 12a/2010 ze dne 

20.12.2010 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

  

Ad. 2  Starosta předloţil zastupitelstvu písemně návrh upřesněného program obce na období 

2007 – 2013. Občané byli s návrhem seznámeni také na veřejné schůzi 18.12.2010 a je 



zveřejněn na úřední desce. Pan Petr Kročil připomněl doplnění programu o realizaci 

sběrného dvora – akce, která jiţ byla schválena v rámci programu MAS Rýmařovsko. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje upřesněný program obce Malá Štáhle na 

období 2007-2013. 
    Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 3  Ministerstvo vnitra ČR vydalo metodické doporučení územních samosprávných celků 

– aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev.  Doporučení navazuje na 

změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb.o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. 

V případě zastupitelů obce Malá Štáhle podle doporučení není nutno odměny měnit, 

neboť zastupitelstvem schválené výše odměn nepřesahují maximum dle novelizovaného 

nařízení. 

  

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  

  

Ad. 4   Firma LYRIX s.r.o., Studénka realizuje projekt „Senioři komunikují“ o obrací se na 

obce s tím, zda by měli o tento kurz zájem. 

  

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

  

Ad. 5 Nestátní zdravotnické zařízení specializované na péči o nemocné roztroušenou 

mozkomíšní sklerózou – Domov sv. Josefa z Červeného Kostelce, ţádá o finanční dar 

na zkvalitnění a rozvoj péče o nemocné lidi. 

  
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční dar pro Domov sv. Josefa 

v Červeném Kostelci. 
    Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 6  Odbornou firmou byla provedena kontrola zvonu v místní kapli a bylo zjištěno, ţe 

srdce zvonu je nutno vyměnit, rovněţ krov, na kterém je zvon zavěšen  (je nahnilý). 

Nabízí se tři moţnosti – 1. oprava srdce, nové přepásání– cca 5 tis.Kč, 2. pořídit nové 

srdce a vyměnit nahnilé krovy – cca 13 tis.Kč, 3. opravy jako ad. 1 a 2 a pořídit 

elektrozvon – cca 42 tis.Kč. Zastupitelstvo se shodlo na nutnosti opravy nahnilých 

krovů a zvonu. Elektrozvon  by se realizoval pouze v případě dotace, přijaté na opravu 

místní kaple. 

  

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje opravu zvonu a nahnilých krovů v místní 

kapli dle nabídky v ceně 12.768 Kč. Zakoupení elektrozvonu schvaluje 

v případě, že bude schválena dotace na opravu kaple. 
   Schváleno všemi přítomnými. 

  

  

Ad. 7  Firma AKTIV Opava s.r.o. ţádá o udělení souhlasu s uţitím znaku města. Firma 

vytváří sběratelskou kolekci znaků měst a obcí ČR na reklamních předmětech – 

připínáčky a magnety. Tyto reklamní předměty budou nabízeny městům pro svou 

propagaci. Je třeba se ujistit, zda je tato sluţba placená. Obec jiţ nějaké propagační 



předměty se znakem obce má. Jana Bauerová však naznačila, pokud jim znak 

poskytneme k propagaci, měli bychom vyţadovat určité procento z prodeje. 

  

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby vyžádal o propagaci 

předmětu podrobnější informace. 
     Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 8  Zastupitelstvo obce schválilo převod pozemku p.č. 440/3 od ŘSaD na obec, na 

katastrálním pracovišti však bylo zjištěno, ţe pozemek je ve vlastnictví PF, proto je 

nutné o převod poţádal PF ČR. 

  

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 440/3 

ostatní plocha – silnice z PF ČR na obec Malá Štáhle. 
      Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 9  Městské sluţby s.r.o. Rýmařov  předloţily obci Malá Štáhle Přílohu č. 3 Smlouvy 

01/2010, dle které navyšují poplatek za likvidaci a svoz odpadu pro rok 2011 na 

85.233,60 Kč, zálohové splátky 7 102,80Kč měsíčně. Změna promítá m.j. i změnu cen 

pohonných hmot. 

  

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 3 Smlouvy 01/2010 s Městskými 

službami Rýmařov na svoz a likvidaci odpadu. 
   Schváleno všemi přítomnými. 

  
Ad.10 V tomto roce se bude realizovat sběrný dvůr z dotace SZIF v rámci MAS 

Rýmařovsko. Obec Malá Štáhle  proplatí 10%. Dotace činí 90%, která po podání ţádosti 

o proplacení  bude poukázána za 3-4 měsíce. Jsou dvě varianty profinancování, vzít na 

částku dotace úvěr (náklady obce se zvýší o úrok), nebo výdaje zaplatí obec ze svého 

účtu a po proplacení dotace na Místní akční skupinu, bude tato částka obratem 

převedena na účet obce. Starosta navrhuje vyuţít druhé moţnosti, protoţe hotovost ve 

výši nákladu pro obec Malá Štáhle máme. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení výdajů za realizaci sběrného 

dvora z účtu obce. 
    Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 11 Pan Antonín Lašák poţádal jako zástupce některých občanů bydlících v kolonce o 

udělení souhlasu k odběru vody ze studny na obecním pozemku p.p.č. 443. 

Zastupitelstvo obce s odběrem souhlasí za podmínek, ţe rozvod vody z této studny bude 

oddělen od rozvodu z veřejného vodovodu a bude zajištěna nemoţnost jejich 

vzájemného propojení, v odběrných místech vody z této studny bude osazen cejchovaný 

vodoměr a zajištěný plombováním proti zneuţití, pracovníkovi OÚ bude umoţněn 

přístup k vodoměru pro jeho odečet a nebo kontroly, i předem nehlášené. Všechny 

náklady spojené s umístěním a údrţbou čerpadla a spojené s provozem si občané budou 

hradit na svoje náklady. Obec dále upozorňuje, ţe dle dříve prováděných analýz, voda 

ve studni neodpovídá normě pro pitnou vodu. 

  

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce uděluje souhlas k odběru vody ze studny na obecním 

pozemku p.p.č. 443 se splněním shora uvedených podmínek. 
  Schváleno všemi přítomnými. 



  

Ad. 12  Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 2/2010 o stanovení maximální ceny nájemného 

z pozemků. Pro účely podnikání byla stanovena částka na 3,-/Kč/m²/rok 

z původní      1,-Kč/m²/rok. Toto zvýšení se týká Smlouvy o pronájmu pozemku 

s Městem Rýmařov – rekultivace skládky. Město Rýmařov vzneslo ţádost o sníţení 

nájemného, navrhuje se stanovení ceny   2,-Kč/m²/rok. Zastupitelstvo obce souhlasí 

s touto částkou, Petr Kročil navrhuje odebrat ze skládky vzorky pro naší kontrolu. 

  

Usnesení č.12  Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájemného pozemků - rekultivace 

skládky s Městem Rýmařov na 2,-Kč/m²/rok. 
   Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 13 V souvislosti s realizací a dotací projektu Keramická dílna PRV, byla projednána 

změna č. 1, týkající se změny projektu, změny v čerpání jednotlivých poloţek a opravy 

místa realizace, které je v dohodě uvedeno „Rýmařov 26“ místo „Malá Štáhle 26“. 

  

Usnesení č.13  Zastupitelstvo obce schvaluje změnu dohody o dotaci akce Keramická 

dílna v programu rozvoje venkova, týkající se technického řešení, 

rozpočtu a místa plnění na „Malá Štáhle 26“. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 14  Různé: 

        Dne 22.1.2011 se uskuteční od 14.00 hod. maškarní „rej“ na ledě pro rodiče s dětmi 

v duchu pohádek. Pokud nebude led, akce se buď posune na jiný termín, nebo se bude 

konat ve společenské místnosti MFD.  Pokud bude změna, občané budou včas 

informováni. 

        Společenský večer se bude konat v sobotu 5.2.2011 v Obecním domě. Hrát  a zpívat 

bude kapela Alternativa, vstupné 50,-Kč. 

        Kulturně – sportovní výbor chce letos uspořádat country bál. Bude se pořádat 

16.4.2011 a hrát bude krnovská country kapela WAGON. Vstupné 70,-Kč. 

  

Usnesení č.14  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

  

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 7.1.2011 v 19.00 hod. 
  

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  4.2.2011  v 17 hod. na obecním úřadě. 

  

Zápis zhotoven dne: 10.1.2011, zapsala: Jana Horňáčková 

  

  

  

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

                                                                 

  

                          

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 
 


