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Č.j. 218/02/2013 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 4/2013 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 10.4.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 

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

Ladislav Podhorský, Jana Bauerová 

Nepřítomni: Petr Kročil 

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

Uvedl, ţe z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 6 

členů, coţ je nadpoloviční většina, takţe zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 

Provedením zápisu byla určena Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Ladislav Podhorský a František Vlček. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce : 

1. Kontrola usnesení 3/13 

2. Zpráva kontrolního výboru k dopisu p. Antonína Lašáka 

3. Projekt víceúčelové hřiště 

4. Projekt „Rozšíření kapacity provozu Sběrna kovů v Malé Štáhli“ 

5. Schválení účetní závěrky 2012 

6. Zakoupení televizoru pro Obecní dům 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2013 

8. Svolání veřejné schůze a schválení jejího programu 

9. Urbanizace návsi III. etapa – mobiliář a výsadba zeleně 

10. Odprodej nepotřebných zařízení 

11. Různé: 

 Vyhodnocení MDŢ 

 Informace o stavu projektů na dotace 2013 

 Informace o správním řízení „Honitba Horní Václavov“ 

 Country bál 

 Rej čarodějnic a stavění máje 

 Obecní brigáda 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.3/2013 ze dne 4.3.2013 a č.3a/2013 ze dne 11.3.2013 jednání 

zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Kontrolní výbor ve sloţení Ladislav Podhorský a Petra Neshodová podali dílčí zprávu 

z kontroly dopisu pana Antonína Lašáka, který byl předán všem zastupitelům na minulé 

schůzi zastupitelstva obce. Pan starosta informoval o návrhu k účasti pana Lašáka  na 
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jednání výboru v této věci. Členové ZO se vyjádřili v tom smyslu, ţe p. Lašák nemůţe 

být členem tohoto výboru ve věci pro podjatost. 

 Ve věci jednání prodeje pozemku pana Vlčka a pana Studeného neshledala kontrola 

ţádné pochybení ze strany jednání starosty ani zastupitelů. Jednalo se především o 

schválení záměru prodeje pozemku. Pokud se týká vodovodní přípojky pana Lašáka, ten 

vědomě podal falešný podklad, podle kterého byla vodovodní přípojka zakreslena 

v geometrickém plánu a který byl podkladem smlouvy o věcném břemeni. Ta je jiţ  

zrušena, coţ navrhoval i stavební úřad v Rýmařově. Petra Neshodová vyhotoví zápis, 

který předá panu Lašákovi a na příští schůzi seznámí komise zastupitelstvo obce 

s výsledkem kontroly.   

 Zastupitelé se dohodli, ţe bude uzavřena smlouva o odběru vody z obecní studny ve 

smyslu návrhu vyhlášky, která sice není v platnosti, ale týká se odběru vody z obecních 

studní s danými podmínkami, které jiţ jednou byly schváleny zastupitelstvem. Smlouva 

bude poţadovat, aby podmínky  byly splněny do 30.4.2013, mj. osazení vodoměru a 

kontroly vodoměru pracovníkem z OÚ. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce neschvaluje účast pana Antonína Lašáka 

v kontrolním výboru pro podjatost. 

 Zastupitelstvo obce ukládá panu starostovi uzavřít smlouvy o odběru 

vody z obecní studny se schválenými podmínkami. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.3  Projekt víceúčelové hřiště nemůţe být realizováno na nohejbalovém hřišti bez 

předchozí změny ÚP.  To je ale podle pana starosty zdlouhavé. Hřiště můţe vzniknout 

na ploše, které je dle územního plánu k tomu určená, na fotbalovém hřišti. V blízkosti je 

i voda (u včelína) a kanalizace (u plotku p. Mitáčka). Zastupitelé souhlasí s tím, aby 

víceúčelové hřiště bylo vybudováno na fotbalovém hřišti a pověřují vedení obce 

v dalším jednání. 

 

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

Ad. 4  Z MSK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství Ostrava, bylo doručeno Rozhodnutí 

o rozšíření provozovny ke sběru, výkupu a vyuţití odpadů firmy Kovošrot – Moravia 

CZ a.s.  v obci Malá Štáhle, týkající se skladování ţelezného šrotu. K věci podal 

informaci p. starosta. 

 

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

 

Ad. 5  Účetní závěrka za rok 2012 bude schválena na příštím zasedání ZO spolu se 

Závěrečným účtem obce za rok  2012 a Zprávou o výsledku kontroly hospodaření obce. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.  

 

Ad. 6   Jiţ na minulých schůzích se zastupitelstvo obce shodlo na tom, ţe by bylo vhodné 

zakoupit nový, větší televizor pro společenskou místnost Multifunkčního domu. Po 

výběru, nejen z internetových stránek, bylo navrţeno zakoupit televizor LG 60ph670s 

za 32 703,- od firmy Ivan Sigmund, Rýmařov. 
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Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení televizoru LG 60ph670s za cenu 

32 703,-Kč pro společenskou místnost MFD. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Je nutno provést rozpočtovou změnu č. 1, především pro náklady na  realizaci usnesení 

zastupitelstva obce o zateplení č.p. 35 a usnesení o zakoupení traktorku a televizoru. 

Dále bude provedeno navýšení jak v příjmové, tak výdajové části ve volbě prezidenta 

ČR a drobné úpravy rozpočtu dle plnění, tak jak byly zastupitelům předloţeny.  

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 tak, jak bylo 

předložena. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 8  Pan starosta navrhuje svolat veřejnou schůzi na pátek 3.5.2013 do Obecního domu 

v 18.00 hod. s programem projednání akcí obce v roce 2013, závěrečným účtem obce 

Malá Štáhle za rok 2012 a závěrečnou zprávu o hospodaření z KÚ MSK za rok 2012. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze na 3.5.2013 a její 

program. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.9 Sdruţení obcí Rýmařovska bude podávat společnou ţádost o dotaci 

z Moravskoslezského kraje, která se týká rekonstrukce autobusových zastávek, nebo 

zakoupení doplňkového mobiliáře (lavičky, koše, apod.). Pan starosta navrhuje v rámci 

„Urbanizace návsi III. etapa“ poţádat o lavičky s opěradly i bez, venkovní koše a 

stojany na kola. Jedná se o částku cca 63 900,-Kč, s dotací ve výši 34 500,-Kč. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci „Urbanizace návsi 

III. etapa – mobiliář a výsadba zeleně“. 

   Schváleno všemi přítomnými. 

   

Ad.10  Na úřední desce byl zveřejněn záměr prodeje jednonápravového malotraktoru AGZAT 

100, typ JP4-003 s přívěsem a svítidel pouličního osvětlení. Cena malotraktoru je   

2000,-Kč a pouliční svítidlo 200,-Kč/kus. Záměr byl zveřejněn od 18.3.2013 do 

11.4.2013 a zájemci mohou písemnou formou podat ţádost o koupi na OÚ. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej i cenu jednonápravového 

malotraktoru a pouličních svítidel. 

   Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 11  Různé: 

 Akce MDŢ byla úspěšná a nejen místní ţeny se dobře bavily. Pan starosta poděkoval 

paní Janě Bauerové za přípravu akce. 

 Urbanizace návsi II. etapa – dětské hřiště, byla podepsána Dohoda se SZIF na dotaci. 

Ţádost byla podána v rámci MAS Rýmařovsko a dotace je ve výši 227 500,-Kč. 

 Z Městského úřadu v Bruntále bylo doručeno oznámení o zahájení řízení podle zákona 

o myslivosti, které se týká Honitby Horní Václavov. 

 Country bál se bude konat v sobotu 20.4.2013 ve 20.00 hod.. Hrát bude kapela Wagon 

a vstupné je 100,-Kč. 
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 27.4.2013 se uskuteční rej čarodějnic, plakátky budou vyvěšeny, dne 4.5.2013 se bude 

v obci stavět Májka. 

 Pan starosta navrhuje svolat obecní brigádu k vykácení stromů u včelína, termín bude 

upřesněn. 

 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 10.4.2012 v 19.00 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  6.5.2013  v 16 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 16.4.2013 

 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 

                                 

                                  

                                 Ladislav Podhorský    ……………………….…. 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


