
Č.j. 541/02/2011 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 8a/2011 

o průběhu mimořádného zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 
konaného dne 17.8.2011 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  

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

Nepřítomni: Ladislav Podhorský, 

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 byl určen Ing. Miroslav Pospíšil . 
Ověřovateli zápisu Petr Kročil a František Vlček. 

Navrhl do programu jednání zasedání zastupitelstva obce bod 
1.      Rozsudek Okresního soudu v Bruntále ve věci věcného břemene 

K věci: 

Obec Malá Štáhle podala žalobu ve věci věcného břemene na pozemcích p.č. 35/2 a 35/17, které 
jsou v majetku obce, s návrhem na zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 
12.6.2006.  Rozsudkem ze dne 4.8.2011, sp. zn. 17C7/2011-62, soud žalobu zamítl a uložil obci 
zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 25.440,- Kč. Přítomní členové zastupitelstva 
obce obdrželi kopii rozsudku. V přípravě na dnešní jednání zadal starosta stanovisko JUDr. M. 
Valovi a JUDr. Blažkovi. JUDr. Vala dodal stanovisko E-mailem s návrhem na podání odvolání 
a to i za cenu rizika neúspěchu obce. Stanovisku JUDr. Blažek dal ústně starostovi s tím, že se 
domnívá, že rozsudek je nespravedlivý.   

Usnesení č. 1:    Zastupitelstvo obce schvaluje podání odvolání k rozsudku ve věci zrušení 
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 12.6.2006. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zmocněním zastupovat ve věci advokáta 
advokátní kanceláře JUDr. Miroslava Valu, Dukelská č. 2, Bruntál   

    Schváleno všemi přítomnými. 
  
V Malé Štáhli dne 17. srpna 2011 
  
  
Podpisy přítomných členů Zastupitelstva obce: 

Ing. Miroslav Pospíšil   ………………………………… 

Ing. Jiří Dvořák                        ………………………………… 

Jana  Bauerová                        ………………………………….. 



Neshoda Vladimír                    …………………………………. 

František  Vlček                      …………………………………. 

Petr  Kročil                              …………………………………. 
  
 


