
Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 
zápisu č.  12/2011 jednání zastupitelstva obce dne 14.12. 2011 

 

1

Č.j. 782/02/2011 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 12/2011 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 14.12.2011 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 
 

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

Nepřitomni: Jana Bauerová 

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 11/11 
2. Oprava místní kaple 
3. Schválení rozpočtu na rok 2012 
4. Kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2012 
5. Rozpočtové opatření č. 4/2011 
6. Změna č. 1 územního plánu Malá Štáhle 
7. Smlouva s DIGIS, s.r.o. pro rok 2012 
8. Pojištění majetku obce od 1.1.2012 
9. Obecně závazná vyhláška obce k odběru vody z obecní studny 
10. Poplatky dle obecně závazné vyhlášky pro rok 2012 
11. Návrh na uložení části fin. prostředků na termínovaný vklad 
12. Projednání dodatků nájemní smlouvy Spojené lesy Rýmařov 
13. Příloha smlouvy o likvidaci odpadů pro rok 2012 
14. Bezdrátový rozhlas v obci 
15. Odpisový plán  
16. Zprávy z kontroly kontrolního výboru 
17. Různé: 

• Žádost Domova sv. Josefa o finanční pomoc 
• Poskytnutí příspěvku sociálně potřebným občanům 
• Společenské akce v prosinci 2011 
• Společenský večer v roce 2012 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
Schváleno všemi přítomnými. 
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Záznam průběhu jednání: 
 
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.11/2011 ze dne 7.11.2011 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. Analýza výdajů § Regionální a místní správy byla zastupitelům předána 
(výpis výdajových dokladů) a bude zařazena na lednové zasedání. 

 
Ad. 2  Oprava místní kaple byla dokončena v termínu firmou Karel Záhora, dne 3.12.2011 

byla mše svatá spojená se slavnostním vysvěcením kaple. Dotace ve výši 400 000,-Kč 
byla poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové výdaje činí 679 285,-Kč. 
Byly provedeny některé práce navíc, např. odvodnění vody od okapů. V souvislosti 
s opravou kaple se vedla diskuze, zda neopravit celý hřbitov. Bude tak provedeno, 
pokud bude získána dotace. 

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

 

Ad. 3  Návrh rozpočtu obce na rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce od 28.11.2011 do 
15.12.2011 a projednán na veřejné schůzi dne 9.12.2011. Nebylo k němu žádných 
připomínek.  

 
Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2012 tak, jak byl 

předložen. 
       Schváleno všemi přítomnými. 

 
Ad. 4  Kulturní a společenské akce budou zorganizovány podobně jako minulý rok, přehled 

byl předložen zastupitelům písemně. Oproti r. 2011 byly vypuštěny Svatováclavská 
zábava a výroba a pouštění draků. 

 
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje plán kulturních a sportovních akcí na rok 

2012. 
  Schváleno všemi přítomnými. 
 

Ad. 5  Zastupitelům bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 4/2011, které zohledňuje příjmy 
a výdaje dle skutečného čerpání. K navrhovaným změnám nebylo připomínek. 

 
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2011. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 

Ad. 6  Převod pozemků z PF na obec je možný jen v případě, že jsou určeny v Územním 
plánu pro bytovou výstavbu nebo veřejnou zeleň. Jelikož část pozemků, které obec 
žádala k převodu, je  vedena  jako veřejné prostranství, je nutno změnou územního 
plánu převést pozemky na plochu zastavitelnou bytovou výstavbou. Starosta navrhuje 
požádat Stavební úřad o změnu č. 1 ÚP, spojit toto s žádostí pana Michálka, který již 
jednou žádal o změnu ÚP v souvislosti s těžbou břidlice. Dle starosty bude trvat její 
projednání a schválení přibližně rok. 

 
Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou č. 1 územního plánu obce Malá 

Štáhle. 
  Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 7  Byl předložen návrh smlouvy pro rok 2012 s firmou DIGIS, který obsahuje aktualizaci 
map a zákaznickou podporu. Celková cena prací je 4 800,-Kč včetně DPH. 

 
Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou DIGIS s.r.o. 

Ostrava pro rok 2012. 
     Schváleno všemi přítomnými. 

 
Ad. 8  Obec vypověděla smlouvu o pojištění majetku u České pojišťovny, a.s. pro její 

nevýhodnost a neúplnost. Byl předložen návrh nové smlouvy na pojištění majetku 
s pojišťovnou Generali, platný od  1.1.2012. Celkové pojistné činí 12 114,- Kč, oproti 
minulé pojistce s Českou pojišťovnou je levnější a navíc je pojištěna ČOV, včetně 
technologie a veškerá výpočetní a reprodukční technika. 

 
Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje Pojistku majetku a odpovědnosti za škodu 

s Generali a.s., s ročním pojistným 12 114,-Kč. 
  Schváleno všemi přítomnými.  

 
Ad. 9  Starosta předložil zastupitelstvu obce Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o využívání 

vod z obecních studní.  Po krátké diskuzi však bylo konstatováno, že se vyhláška musí 
v několika bodech opravit, měly by zde být zohledněny rovněž soukromé studny. Do 
příští schůze bude vyhláška opravena a předložena zastupitelstvu ke schválení, nebo 
bude předložen návrh jiného výpočtu stočného. 

 
Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 
Ad.10  Poplatky dle obecně závazné vyhlášky obce pro rok 2012 zůstanou na úrovni 

minulého roku. Vyhláška se měnit nebude. 
  

Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 
 
Ad.11 Návrh na uložení části fin. prostředků skýtá mnoha úskalí, buď je úrok malý, nebo je 

nutno mít v bance běžný účet apod. Starosta proto navrhuje splatit jeden ze dvou úvěrů 
a ušetřit tak obci poplatky za úvěrový účet, včetně úroku. Jedná se o částku cca 18 tis. 
Kč za rok. Úvěr můžeme splatit dopředu bez sankcí. Na lednové schůzi bude 
zastupitelstvo podrobněji seznámeno, který úvěr je výhodnější splatit a jaké jsou 
podmínky. 

 
Usnesení č. 11:  Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým postupem a ukládá starostovi 

projednat s poradcem ČS, a.s. vhodný postup a výběr úvěru. 
     Schváleno všemi přítomnými. 
 

Ad. 12  Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 3.1.2005 se Spojenými lesy Rýmařov se 
mění v nájemném za obecní les na rok 2011 zvýšením o 150 tis. Kč a  Dodatek č. 11 na 
rok 2012 se sjednává na 50 tis. Kč. 

 
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 10 pro rok 2011 se Spojenými 

lesy Rýmařov za pronájem obecních lesů. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 11 pro rok 2012 se SL Rýmařov  

   Schváleno všemi přítomnými. 



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 
zápisu č.  12/2011 jednání zastupitelstva obce dne 14.12. 2011 

 

4

 
Ad.13  Od 1.1.2012 bude cena za uložení komunálního odpadu na skládce 983,-Kč za 1 tunu, 

Navýšení ceny je podle smlouvy z výběrového řízení o uložení komunálního odpadu na 
skládce „SITA Rapotín“. Měsíční poplatek za svoz odpadu zůstává stejný, tak jak je 
uvedeno v Příloze č. 3 Smlouvy 01/2010 s Městskými službami. 

 
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 3 Smlouvy 01/2010 za svoz a 

uložení odpadu s Městskými službami Rýmařov s.r.o. 
    Schváleno všemi přítomnými. 

 
Ad.14  Obec má několik návrhů na pořízení bezdrátového rozhlasu pro obec. Věc byla 

projednána s občany na veřejné schůzi a ohlasy byly většinou kladné. Starosta navrhuje 
zakoupit rozhlas v případě dotace. Variantou je spojení s přemístěním trafostanice či 
pořízením nových autobusových zastávek (dotační titul Úprava vzhledu obce). 
Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí s tím, že připravený projekt Úprava návsi, bude 
rozčleněn na etapy. 

 
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na úpravu vzhledu 

obce – I. etapa. 
   Schváleno všemi přítomnými. 
 

Ad. 15  Od roku 2012 jsou obce povinny odpisovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. 
Paní účetní vypracovala Odpisový plán – směrnici pro odpisování dlouhodobého 
majetku. Obec Malá Štáhle zvolila jako účetní jednotka rovnoměrný způsob odpisování 
a o účetních odpisech bude účtováno měsíčně. 

 
Usnesení č. 15:  Zastupitelstvo obce schvaluje Odpisový plán tak, jak byl předložen. 

   Schváleno všemi přítomnými. 
 
Ad.16  Předseda kontrolního výboru provedl s členkou výboru Petrou Neshodovou dne 

9.12.2011 dvě kontroly. Kontrolu cestovních dokladů a kontrolu plnění usnesení 
zastupitelstva obce, obě kontroly byly provedeny za období 03-11/2011 a nebyly zde 
shledány žádné chyby či nedostatky. 

 
Usnesení č.16:  Zastupitelstvo obce schvaluje 2 kontrolní zprávy kontrolního výboru, 

provedené dne 9.12.2011. 
     Schváleno všemi přítomnými. 

 
 
Ad. 17  Různé: 

• Žádost o finanční pomoc Domova sv. Josefa z Červeného Kostelce nebudeme 
akceptovat. 

• Vánoční příspěvek v hodnotě 500,-Kč pro sociálně potřebné (osamocené) občany bude 
poskytnut 7-mi občanům Malé Štáhle. Příspěvek ve formě nákupu – potravin, si 
uplatní občané v místním obchodě. 

• V prosinci budou organizovány dvě akce, turnaj v šipkách 27.12. a turnaj ve 
společenské hře scrabble 30.12. 

• Společenský večer se uskuteční 4.2.2011, k tanci bude tentokrát hrát nová kapela. 
V lednu bude vše upřesněno a občané budou informováni plakáty. 
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Usnesení č.17: 

• Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční pomoc pro Domov sv. Josefa 
z Červeného Kostelce. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku sociálně potřebným občanům 
ve výši 500,-Kč. 

 Schváleno všemi přítomnými. 
 

• Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 
  

 
 
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 14.12.2011 ve 20.00 hod. 
 
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  11.1.2012  v 18 hod. na obecním úřadě. 
 
Zápis zhotoven dne: 20.12.2011 
 
Zapsala: Jana Horňáčková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                 
                                  
                                 Petr Kročil    ……………………….…. 
 
 
 
 
   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 


