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Č.j. 556/02/2014 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 7/2014 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 7.7.2014 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 

Hosté: Jiří Ondrák,  Petr Šanovec 

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

Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se zasedání zúčastnilo šest členů, 

takže 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 06/14 

2. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

3. Informace o Zprávě o rozpočtu SOR na rok 2013 

4. Návrh OZV č. 1/2014 o změně daně z nemovitostí 

5. Příprava voleb do zastupitelstva obce 10. a 11. 10.2014 

6. Schválení pronájmu a následném daru kontejnerů 

7. Příprava projektů pro období 2014 – 20 

8. Návrh na změnu územního plánu 

9. Informace o Rozhodnutí KÚ MSK ve věci KOM 

10. Členství ve Svazu místních samospráv (SMS) 

11. Právní zastoupení ve věci věcného břemene - kotelna 

12. Různé: 

- Vyhodnocení srazu rodáků 2014 

- Příprava turnaje v nohejbale 

- Program pro děti 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.6/2014 ze dne  9.6.2014 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Zprávy kontrolního a finančního výboru připraví jejich předsedové na příští schůzi ZO. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 3  Dne 11.6.2014 se uskutečnila členská schůze Sdružení obcí Rýmařovska. Na programu 

bylo mj. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2013, které byly v obci Malá Štáhle 

vyvěšeny na  úřední desce. Starosta podal zevrubnou informaci o projednaných 

materiálech. Byla také podána informace o zprávě revizní komise a výsledku kontroly 

hospodaření, provedené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.  Dále byla na čl. 

schůzi podána informace o postupu prací na projektu zavedení separace bioodpadů.  

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí 

Rýmařovska za rok 2013 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a 

bere na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření SOR za dne 18.2.2014. 

 Dále bere na vědomí zprávy kontrolní komise ze dne 27.5.2013, ze dne 

3.3.2014 a ze dne 26.5.2014, týkajících se kontroly hospodaření za rok 

2013 a roční závěrky za rok 2012 a 2013. 

 

 

Ad. 4  Starosta dal na uváženou, zda provést změnu obecně závazné vyhlášky obce o dani 

z nemovitostí. Bylo dohodnuto, že bude předloženo na zářijové schůzi zastupitelstva 

obce. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi připravit varianty OZV o dani 

z nemovitostí na jednání ZO v září. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Pan starosta předal zastupitelstvu obce informace k přípravě nadcházejících voleb do 

zastupitelstvech obcí, které se budou konat ve dnech 10.-11.10.2014. Tyto informace 

budou zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu. Zastupitelstvo obce dále projednalo 

a rozhodlo schválit počet členů zastupitelstva obce na 7 pro volební období 2014 – 

2018. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje, pro volební období 2014 – 2018, počet 

členů zastupitelstva obce na 7. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostérů byly schváleny zastupitelstvem 

obce již na květnové schůzi. Občané mají kompostéry v užívání. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí 
 

Ad. 7  Plánované akce pro období 2014-2020 jsou následující: zateplení budovy bydlení č.p. 

35, zateplení Obecního domu č.p. 26, multifunkční hřiště, urbanizace návsi – zeleň, 

úprava hřbitova, přípojka zemního plynu do obce o informační tabule pro lepení 

plakátů. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje plánované akce pro období 2014 – 2020. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 8 Předmětem požadované změny územního plánu je zrušení ploch PV – veřejné 

prostranství a jejich převedení jako bytová výstavba – plochy bydlení venkovského 

charakteru, dále pak změna plochy veřejné zeleně na pozemku p.č. 53/1 a převedení 

jako bytová výstavba – plochy bydlení venkovského charakteru celých pozemků 

uvedených v žádosti o změnu územního plánu na Městský úřad, odbor stavební 

v Rýmařově. Návrh změny č. 1 ÚP byl předložen písemně. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na změnu č. 1 územního plánu tak, 

jak byla předložena. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.9  Rozhodnutím, Krajského úřadu MSK Ostrava, kterým byl udělen souhlas 

k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů firmy Kovošrot Moravia, 

provozovna Malá Štáhle, se nově doplňují tři podmínky, z nichž třetí je zásadní a zní 

takto: „V denní i noční době může probíhat provoz uvnitř haly na pozemku p.č. 87 v k.ú, 

Malá Štáhle pouze, pokud budou vrata objektu zavřená. Ostatní provozní objekty 

v areálu včetně manipulační plochy budou provozovány pouze v denní době od pondělí 

do pátku od 7:00 – 15:30. Mimo tuto dobu zde nebude probíhat žádná manipulace 

s odpady včetně jejich návozu do haly, dopravy po venkovní ploše areálu a dovoz nebo 

odvoz odpadů mimo areál.“ 

 Změna provozního řádu firmy Kovošrot se týká především změny pracovní doby, kdy je 

povolena noční směna v době od 22:00 do 06:00 a změně výkupu materiálu (nově papír, 

lepenka, plast a apod.). Starosta navrhuje nepodávat odvolání k vydanému rozhodnutí. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí a s postupem souhlasí. 

 

Ad.10 Obec Malá Štáhle byla oslovena Svazem místních samospráv ČR (SMS) ke členství ve 

svazu. Po diskuzi se dospělo k názoru, že Obec nebude vstupovat do SMS. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce neschvaluje přihlášku do Svazu místních samospráv 

ČR.. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.11 Starosta navrhuje předat jednání ve věci věcného břemene na kotelnu s o.s. Nádražní, 

Rýmařov právníkovi a předběžně projednal zastupování s Mgr. M. Dvořákem 

z Bruntálu. Pan starosta dále informoval zastupitele o žádostech od o.s. Nádražní na 

podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a následném podání stížnosti a posléze i 

odvolání na KÚ MSK na nesprávný úřední postup, s tím, že Obec odmítla žádosti 

vyhovět. Podle našeho názoru se jedná o obstrukční postup ze strany žadatele, což 

uvedeme i při předání podkladů na KÚ Moravskoslezský kraj. 

 

Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce schvaluje právní zastupování ve věci věcného 

břemena na kotelnu s panem Mgr. Dvořákem z Bruntálu. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 12  Různé: 

 I přes nepřízeň počasí se Sraz rodáků 2014 těšil hojné účasti. Akce byla dobře 

připravena a byla úspěšná. Konečné vyúčtování bude zastupitelům předloženo na 

příští schůzi, protože dosud nebyly proplaceny všechny faktury, týkající se této akce. 

 Turnaj v nohejbale se bude konat 16.8.2014. Do okolních obcí budeme rozesílat 

pozvánky a budou osloveni sponzoři. 

 Pro děti bude zorganizován na pátek 25.7. strašidelný večer s pohoštěním. Z rozpočtu 

bude pro děti vyčleněno cca 1000,-Kč. 

 

 

 

Usnesení č.12   

 Zastupitelstvo obce schvaluje 1000,-Kč pro děti k uspořádání strašidelného 

večera 25.7.2014. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí, 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 7.7. 2014 ve 19:00 hod.. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 10.9.2014  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 15.7.2014 

 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


