
Č.j. 130/02/2011 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 3/2011 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 3.3.2011 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, 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 2/11 
2.      Informace o kontrole hospodaření provedené KÚ 
3.      Žádost občanského sdružení Stonožka o výpomoc 
4.      Změna č. 1 Územního plánu Rýmařov 
5.      Svolání veřejné schůze k projednání Závěrečného účtu 2010 
6.      Iniciativa starostů Osoblažska a okresu Bruntál 
7.      Dopis SMS ČR 
8.      Různé: 

•        Stříšky nad vchody Obecního domu 
•        Cenová nabídka ELEKTROZVON 
•        Den žen 2011 
•        Vyhodnocení společenského večera 
•        Country bál 16.4.2011 
•        Žádost o kácení stromů před č.p. 36 

  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
  
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 2/2011 ze dne 3.2. 2011 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  Dne 10.2.2011 byla provedena kontrola hospodaření pracovnicemi KÚ MSK Ostrava. 

Při přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani 
nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního 
celku v budoucnosti. Starosta na základě výsledku kontroly navrhuje paní účetní 
odměnu ve výši 500,-Kč, rovněž navrhuje odměnu ve výši 500,-Kč za zpracování 
daňového přiznání pro obec za rok 2010. 



Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu paní účetní ve výši 500,-Kč za 
bezchybnou kontrolu hospodaření za rok 2010 a 500,-Kč za zpracování 
daňového přiznání pro obec za rok 2010. 

     Schváleno všemi přítomnými. 
  

Ad. 3  Klub Stonožka z Ostravy žádá o finanční výpomoc formou nákupu velikonočních 
blahopřání. Zastupitelstvo se shodlo, vzhledem k tomu, že nabídnuté zboží nemá pro 
obec využití, tuto nabídku neakceptovat. 

  
Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 
  
Ad. 4 Městský úřad Rýmařov zaslal Návrh zadání změny č. 1 územního plánu města 

Rýmařov všem dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Ti mohou své 
podněty uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu. Návrh změny je rovněž zveřejněn 
v elektronické podobě na internetové adrese: www.rymarov.cz. Změna se obce Malá 
Štáhle v podstatě nedotýká. 

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

Ad. 5  Podle tradic navrhuje starosta svolat na pátek 25.3.2011 v 18.00 hod. veřejnou schůzi, 
na které bude projednán závěrečný účet za rok 2010 a s tím související výsledek 
kontroly hospodaření z KÚ MSK. Na schůzi bude projednán projekt urbanizace návsi. 
Občané budou včas informováni. 

  
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze na pátek 25.3.2011 

v 18.00 v Obecním domě s programem: závěrečný účet 2010, výsledek 
kontroly hospodaření KÚ MSK a projekt urbanizace návsi. 

   Schváleno všemi přítomnými. 
  

Ad. 6 Obec Malá Štáhle byla vyzvána k podpoře Osoblažské výzvy – výzva starostů okresu 
Bruntál za důstojnost venkovských samospráv v Moravskoslezském kraji – v tomto 
duchu se neslo setkání starostů 17.2.2011 v Branticích, ze kterého jsme dostali zápis. 
Projednávalo se mj. daňová diskriminace samospráv, politika vlády v souvislosti na 
problémy venkovských samospráv a vysoká míra nezaměstnanosti. 

  
Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce souhlasí s podporou Osoblažské výzvy. 
  
Ad. 7  Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dopisem Sdružení místních samospráv, ve 

kterém se ohrazují vůči omezování poštovních služeb v obcích. Obce Malá Štáhle se 
věc netýká, poštovní úřad v obci není a nebyl. 

  
Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 8 Různé: 

•        Na obecním domě je pouze jedna stříška nad prostředním vchodem, tato se osvědčila 
vzhledem k zimnímu počasí, proto se budou stříšky dodělávat i nad ostatními vchody. 
Cena za obě stříšky je cca 26 tis.Kč. Konstrukce bude provedena firmou pana Šopíka 
– VESPER HOMES. 



•        Cenová nabídka firmy ELEKTROZVON – Jiří Kopečný, Olomouc na montáž 
zařízení pro elektrický pohon zvonu je 28 248,-Kč. Stanovisko,viz. zápis a usnesení 
6/01/2011. 

•        Dle programu akcí bude organizován Den žen. Výbor navrhl pro ženy a jejich 
příznivce termín v sobotu, 12.3.2011, v 18 hod. Bude připraveno drobné občerstvení a 
předána květina. 

•        Společenský večer byl vyhodnocen jako zdařilý. 
•        Country bál se bude konat 16.4.2011 v Obecním domě od 20.00. Každá vstupenka je 

slosovatelná a je v předprodeji na OÚ, vstupné 80,-Kč. Hrát bude krnovská kapela 
WAGON. 

•        Jana Bauerová dala podnět k vykácení stromů před č.p. 36 z důvodu, že tyto stíní již 
tak vlhké prostředí kolem baráku, kde se nedostane sluníčko, mj. jsou oschlé a 
ohrožují bezpečnost občanů, při případném vývratu ohrožují dům. Na Obec však musí 
být podána písemná žádost o vykácení stromů, poté bude vydáno rozhodnutí. Jinak 
zastupitelstvo obce nemá námitek. 

  
Usnesení č. 8:    

•        Zastupitelstvo obce schvaluje dodávku konstrukce – „Stříšky nad vchody pro 
obecní dům“ ve výši cca 26 tis.Kč firmou VESPER HOMES, Malá Štáhle. 

            Schváleno všemi přítomnými. 

•        Zastupitelstvo obce schvaluje montáž zařízení pro elektrický pohon zvonu ve výši 
28 248,-Kč firmou ELEKTROZVON, Ji ří Kopečný, Olomouc. 

            Schváleno všemi přítomnými. 
  

•        Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění občerstvení a květiny ke Dni žen na 
náklady obce. 

            Schváleno všemi přítomnými. 

•        Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 
  

  
  
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne  3.3.2011  v 18.30 hod. 
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  8.4.2011  v 18 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: 8.3.2011 
  
Zapsala: Jana Horňáčková 
  
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                
                                 
                                 Petr Kročil    ……………………….…. 
  
  
  
   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 



      místostarosta                                                                                     starosta 
 


