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Č.j. 01/02/2014 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 1/2014 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 13.1.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

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

Kročil 

Nepřítomni: Jana Bauerová, Ladislav Podhorský 

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 5 

členů, coţ je nadpoloviční většina, 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 11/13 

2. Schválení ţádosti o úvěr u ČS, a.s. na rekonstrukci VN a NN 

3. Schválení nájemní smlouvy pozemků Ing. Novák 

4. Schválení nájemní smlouvy pozemků p. Kročil 

5. Schválení Dodatku č. 7 smlouvy č. 1/2010 o svozu odpadů 

6. Schválení kupní smlouvy – pozemek p.č. 53/8 (část) 

7. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

8. Různé: 

 Volby do Evropského parlamentu 

 Mobilní záznamové zařízení 

 Dotace MMR ČR (hřbitov, střecha kaple) 

 Omluvný dopis KOM 

 Dětský karneval 25.1.2014 

 Příprava společenského večera 1.2.2014 
 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 11/2013 ze dne 18.12.2013 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. 

 

Ad. 2  Na jednání zastupitelstva obce dne 18.12.2013 bylo rozhodnuto o přijetí úvěru na 

stavbu přemístění trafa VN a rekonstrukce NN od České spořitelny a.s. Starosta zjistil 

bliţší podrobnosti nabídky, jakoţ i nabídky úvěru od Komerční banky, a.s. se zjištěním, 
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ţe celková cena úvěru od České spořitelny včetně všech poplatků je výhodnější. 

Předloţil proto návrh Ţádosti o úvěr včetně podmínek. K návrhu nebylo připomínek.  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Ţádost o poskytnutí úvěru u České 

spořitelny, a.s. 

    Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 3  Záměr pronájmu pozemků Ing. Michalu Novákovi z Jamartic k zemědělské činnosti 

byl zveřejněn na úřední desce od 13.12.2013 do 30.12.2013. Smlouva se uzavírá na 

dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2020. V nájemní smlouvě je zohledněno, ţe nájemce 

umoţní přístup k lesům ve vlastnictví obce a případné stahování dřeva při těţbě. Pan 

Petr Kročil doporučil u takových smluv, aby se uzavírali maximálně na 5 let. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků Ing. 

Michalu Novákovi k zemědělské činnosti na období 2014-20. 
Schváleno 4-mi přítomnými členy ZO, jeden člen ZO byl proti. 

 

Ad. 4  Stejnou smlouvu pronájmu pozemků k zemědělské činnosti s panem Pavlem Kročilem 

předloţil pan starosta zastupitelstvu ke schválení. Ve smlouvě je navíc opatření, ţe na 

pozemcích uvnitř zástavby obce a do vzdálenosti 100 m od obytných budov nesmí být 

vyuţíváno k pasení skotu. V nájemní smlouvě je zohledněno, ţe nájemce umoţní 

přístup k lesům ve vlastnictví obce a případné stahování dřeva při těţbě. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků panu Pavlu 

Kročilovi k zemědělské činnosti na období 2014-20. 
Schváleno 4-mi přítomnými členy ZO, jeden člen ZO byl proti. 

 

Ad. 5 Městské sluţby Rýmařov předloţili Dodatek č. 7 Smlouvy č. 1/2010 o převzetí, svozu, 

skladování a likvidaci odpadu. Návrh ceny plnění za sluţby je kalkulováno na rok 2014 

ve výši 82 932,-Kč. Jedná se o cca 13 tis. Kč méně neţ v předchozím roce. Cena však 

není pevná a můţe se v průběhu roku změnit podle mnoţství odpadu ve vyúčtování za 

kaţdé kalendářní čtvrtletí. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 7 Smlouvy č. 1/2010 o převzetí, 

svozu, skladování a likvidaci odpadu s Městskými sluţbami s.r.o. 

Rýmařov. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  Manţelé Neshodovi podali ţádost o prodej pozemku kolem domu, který vlastní. Obec 

Malá Štáhle prodá část pozemku p.č. 53/1 o celkové výměře 403 m² a přebírá do svého 

vlastnictví část pozemku p.č. 53/8 o celkové výměře 9 m². Cena za prodej pozemku je 

stanovena na 30,-Kč/m². Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 10.10.2013 do 

6.11.2013 a nebylo k němu připomínek.   

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu o prodeji části pozemku p.č. 

53/1 manţelům Neshodovým o výměře 403 m² a přebírá do svého 

vlastnictví část pozemku 53/8 o celkové výměře 9 m².  
Schváleno 4-mi přítomnými členy ZO, p. Vl. Neshoda se zdrţel hlasování. 
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Ad. 7  Pan starosta informoval zastupitele obce o Nařízení vlády ze dne 18.12.2013, kterým se 

mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.  

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

 

Ad. 8 Různé: 

 Na obecní úřad jsou jiţ doručovány písemnosti týkající se voleb do Evropského 

parlamentu. Ty by měly proběhnout, v naší republice, ve dnech 23. – 24. května 2014. 

 Pan starosta navrhuje zakoupit pro obec mobilní záznamové zařízení, které by slouţilo 

především k ochraně osob a majetku. Byly by zaznamenávány pohyby kolem návsi a 

kolem silnice I/11, kde byly jiţ několikrát silniční nehody a zničeno veřejné osvětlení 

a mostek přes potok. Dohledání moţných pachatelů by pak bylo s pomocí 

záznamového zařízení jednoduché pomocí SPZ auta. Vyhlásíme výběrové řízení přes 

e-poptávky a další postup se bude projednávat na příštích schůzích ZO. 

 Přes dotace od MMR ČR zkusíme přihlásit akci multifunkční hřiště. Projekt má obec 

zpracovaný, je nutno podat ţádost o stavební povolení. 

 Zastupitelstva obce se zabývalo přibývajícími stíţnostmi občanů ke vlivu provozu 

Kovošrotu na ţivotní prostředí v obci. Mimo jiné také pan Mgr. Vít Dvořák zaslala e-

mailem stíţnost, kterou konzultoval s odborem ţivotního prostředí v Opavě. Pan 

Ondrák zaslal panu Dvořákovi, a na vědomí obci, omluvný dopis s tím, ţe se potýká 

s celou řadou technických problémů, které postupně řeší. Hluk a štiplavý kouř jsou 

však z areálu stále patrné. Starosta obce informoval zastupitele o jednáních, která vedl 

ve věci se zástupci firmy a s orgány ţivotního prostředí a s cílem dosáhnout realizaci 

technických opatření, která vyloučí či minimalizují vliv provozovny na ţivotní 

prostředí v obci. 

 Dětský karneval se uskuteční v sobotu 25.1.2014 od 15.00 v Obecním domě. Pro děti 

budou nachystány soutěţe a sladké odměny. 

 Společenský večer proběhne v sobotu 1.2.2014 od 20.00 hod. K tanci bude hrát kapela 

Alternativa z Rýmařova, vstupné je 50,-Kč. Připravena bude bohatá tombola i 

občerstvení. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení záznamového zařízení. Výběrové 

řízení proběhne přes e-poptávky. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje podání ţádosti o dotaci na akci 

„Multifunkční hřiště“ na MMR ČR. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 13.1.2014 v 19.00 hod. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  3.2.2014  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 17.1.2014, zapsala: Jana Horňáčková 

 

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

                                 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


