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Č.j. 906/02/2015 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 10/2015 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 9.11.2015 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Petr Kročil, Ladislav 

Podhorský, Bc. Petra Neshodová, David Janík 

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 Bc. Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a František Vlček. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 9/15 

2. Plnění rozpočtu obce za období 1.-9.2015 

3. Zprávy výborů 

4. Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě se Spojenými lesy, s.r.o. 

5. Obnova usnesení č. 1 zápisu č.8/2009 

6. Vánoční příspěvek seniorům 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2015 

8. Zásady pro přípravu rozpočtu na rok 2016 

9. Novela OZV č.5/2005 

10. Svolání veřejné schůze v prosinci 2015 

11. Informace o kontrole EKO-KOMu 

12. Převod či výkup pozemků p.č. 405/2, 405/5 a 386/15 

13. Informace ze semináře Den malých obcí 

14. Různé: 

 Kronika do roku 1945 

 Vyhodnocení akce seniorů 

 Vyhodnocení akce pro děti - dýňování 

 Mikulášská besídka 

 Vypouštění balónků 

 Akce - Zajdeme si pro stromeček 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.9/2015 ze dne 7.10.2015 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
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Ad. 2  Zastupitelům byl písemně předložen finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 

09/2015. Starosta podal stanovisko k některým údajům. Celkové příjmy jsou na úrovni 

3.Q.2015 75,82%, výdaje jsou mírně podkročeny 60,95%, což je způsobeno výdajovými 

položkami, které jsou v rozpočtu schváleny, nebyly však dosud proplaceny (např. 

náklady na nohejbalové hřiště).  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 3  Finanční výbor ve složení Petr Kročil, Jana Bulová a Markéta Janíková provedli 

kontrolu účetních a pokladních dokladů za 3.Q.2015. Kontrolou nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

 Kontrolní výbor ve složení Bc. Petra Neshodová, Jana Dohnalová a Mgr. Vít Dvořák 

provedli kontrolu lesního hospodářství (prodeje dřeva z lesa našim občanům) a kontrolu 

plnění ZO za 3.Q.2015. Kontrolní výbor konstatuje nedůsledné vyplňování tiskopisů, 

které jsou určeny pro prodej dřeva a k nim vést evidenci. V zásadách pro využívání 

palivového dřeva je mj. uvedeno, že na příjezdových cestách budou vyvěšeny tabulky se 

zákazem vjezdu. Kontrolní výbor navrhuje výboru životního prostředí provést kontrolu 

označení příjezdových cest. K usnesení obce za 3.Q.2015 bylo konstatováno, že byla 

splněna. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z kontroly finančního výboru ze dne 

8.11.2015 za 3.Q.2015. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z kontroly kontrolního výboru ze 

dne 2.11.2015 na prodej dřeva z lesa občanům a plnění usnesení ZO za 

3.Q.2015. 

 Zastupitelstvo obce ukládá výboru životního prostředí provést kontrolu 

označení příjezdových cest do lesa ve vlastnictví obce. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 4   Dodatkem  č.16 k nájemní smlouvě ze dne 3.1.2005 se Spojenými lesy s.r.o. Rýmařov 

se zvyšuje nájemné v roce 2015 za pronájem obecních lesů o 300 tis. Kč a stanovuje se 

nájemné za pronájem na rok 2016 ve výši 50 tis. Kč. 

   

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě ze dne 

3.1.2005 se Spojenými lesy s.r.o Rýmařov na pronájem obecních lesů. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Zastupitelstvo obce schválilo na zasedání 8/2009 dne 5.8.2009 použití částky 7 500,-Kč 

pro pomoc Společenství vlastníků byt. jednotek č.p. 36 na opravu a ochranu při 

možných záplavách. Realizaci protipovodňového opatření proběhla až v tomto roce. Pan 

starosta navrhuje obnovit usnesení z roku 2009 a částku Společenství poukázat.  

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje částku 7 500,-Kč na protipovodňové 

opatření Společenství bytových jednotek č.p. 36. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 6 Navrhuje se, jako každý rok, poskytnout vánoční příspěvek osamoceným seniorům ve 

výši 500,-Kč. Letos bude příspěvek poskytnut formou dárkové poukázky na nákup 

v Penny marketu. Jedná se o 9 osob a zastupitelé s návrhem souhlasí. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dárkové poukázky na nákup 

v Penny marketu v hodnotě 500,-Kč jako vánoční příspěvek osamoceným 

seniorům. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Rozpočtovým opatřením č. 5/2015 bude navýšena příjmová položka v pronájmu lesa  

o 300 tis. Kč, v příjmové i výdajové položce pěstební činnost spojená s výsadbou 

stromků, ve výdajích, již po schválení, zakoupení sportovního oblečení pro Kateřinu 

Horňáčkovou, dárkové poukázky k Vánocům pro seniory, protipovodňové opatření 

Společenství vlastníků byt. jednotek č.p. 36, změnu č. 1 ÚP, zakoupení 2 bojlerů pro 

obecní byty (p. Bršťák a Vetešník) a ostatní menší změny dle skutečného čerpání 

rozpočtu. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2015 tak, jak bylo 

předloženo. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 8  Pro zpracování rozpočtu na rok 2016 se budeme držet těchto zásad. Rozpočet bude 

navržen jako vyrovnaný, v příjmové části – daňové příjmy dle očekávané skutečnosti 

roku 2015, pronájem lesa dle Smlouvy se Spojenými lesy Rýmařov, v roce 2016 se 

nepočítá s prodejem pozemků, ve výdajové položce budou zohledněny dotační tituly 

předpokládané v roce 2016, náklady na PENB Obecního domu a domu č.p. 35, VPP 

v rozsahu 3 pracovníků. Zastupitelstvo obce se zásadami souhlasí. 

 

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

 

Ad. 9  Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na doplnění OZV č. 5/2005, která stanoví 

pravidla pro volný pohyb psů a ochranu ovzduší na území obce. Navrhuje její doplnění 

o zákaz volného pohybu psů na veřejných prostranstvích a zákaz spalování plastů, olejů, 

zbytků barev, včetně materiálu jimi opatřenými a přesnou dobu možnosti spalovat 

rostlinné zbytky. Zastupitelé obce diskutovali o tom, zda doplnění vyhlášky řešit 

Dodatkem vyhlášky, nebo vydat jako novou OZV. Rozhodlo vydat návrh jako novou 

obecně závaznou vyhlášku. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, kterou se 

stanoví pravidla pro volný pohyb psů a ochrany ovzduší. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10 Veřejná schůze bude svolána na pátek 4.12.2015 v 18.00 do Obecního domu. Na 

programu bude návrh rozpočtu na rok 2016, novela OZV 5/2005, místní poplatky na rok 

2016 a akce připravované v roce 2016. 

  

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 11  Dne 4.11.2015 proběhl na Obecním úřadě audit plnění „Smlouvy o zajištění odběru  

a využití odpadů z obalů“ společnosti EKO-KOM, a.s. za rok 2014. Při auditu nebyly 

zjištěny nedostatky a k obsahu kontroly byl vypracován 4 stránkový protokol. 

 

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

Ad.12 Kontrolou pozemků bylo zjištěno, že pozemky p.č. 405/2, 405/5 a 386/15 nacházející 

se mezi pozemkami Obce Malá Štáhle, vlastní Státní pozemkový úřad. Proto pan 

starosta navrhuje zažádat o jejich převod či výkup. Zastupitelé s tímto souhlasí. 

 

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu  v jednání se Státním pozemkovým 

úřadem ohledně převodu či koupě pozemků p.č. 405/2, 405/5 a 386/15. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Ad. 13  Pan starosta se zúčastnil 5.11. Dne malých obcí v Prostějově a informoval zastupitele 

o průběhu jednání, mj. se připravuje změna zákona a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.  

o odměnách ZO, zastupitelstvo obce zřizuje výbory, nikoliv komise, kontrolní výbor 

dělá z kontrol zápis a navrhuje opatření, členové výboru musí zachovávat mlčenlivost, 

tu by měli podepsat písemně. 

 

Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 14  Různé: 

 Kronika Obce Malá Štáhle do roku 1945 vyšla v knižní podobě a zastupitelé 

diskutovali o tom, zda ji prodávat za symbolický poplatek, či občanům věnovat. 

Shodli se na prodeji knihy za 50,-Kč/kus. Informace bude zveřejněna v nejbližším 

vydání místního zpravodaje a na veřejné schůzi. 

 Počáteční poloprázdný sál na akci seniorů se ke konci večera zcela naplnil. Příští rok 

akci budeme opakovat, rádi bychom z toho udělali tradici a věříme, že se příští rok 

připojí více seniorů. Akce byla pěkná, občerstvení bylo připraveno a ke zpěvu i tanci 

hrál doprovod na harmoniku. 

 17.10. se uskutečnila akce dýňování nejen pro děti. Děti s obrovským nadšením 

vydlabávaly dýně a i přes prvotní nechuť, že dýni nemají rády, nenechaly ani drobeček 

z dobrot, které jsme pro ně připravili. Večer byl ukončen lampiónovým průvodem. 

Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří se na akci podíleli a také Alžbětě Kadlecové  

a Rostislavu Kadlecovi, kteří nám dýně zdarma poskytli.  

 Mikulášská besídka se uskuteční v sobotu 5.12. od 16.00 v Obecním domě. Pro děti 

bude připraven balíček dobrot v ceně 100,-Kč/dítě. 

 4.12. se uskuteční v 15.15 hod. celostátní vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Naše 

obec se na tuto akci také přihlásila, plakátky zveřejníme včas. 

 Navrhuje se letos zorganizovat akci „Zajdeme si pro stromeček“. Budou vytipována 

místa, kde jsou vhodné vánoční stromky a rodiče s dětmi si vyberou stromeček 

k Vánocům za symbolických 100,-Kč. Termín bude upřesněn. 

 

Usnesení č.14: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej knihy Kronika Obce Malá Štáhle do roku 

1945 za 50,-Kč/kus. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení balíčků pro děti na Mikulášskou besídku 

v ceně 100,-Kč/dítě. 



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č.10/2015 jednání zastupitelstva obce dne 9.11.2015 

 

 

5 

 Zastupitelstvo obce schvaluje akci „Zajdeme si pro stromeček“ – prodej 

vánočních stromků našim občanům za 100,-Kč/kus. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

 

Mimo program jednání pan starosta informoval zastupitele o možnosti získat dotaci na nákup 

budov, bytů, hodnocení staveb aj.. V této spojitosti se nabízí opuštěný dům č.p. 31, který je 

v prodeji za cca 500 tis. Kč. Zastupitelé se k této dotaci, kterou lze čerpat do 31.3.2016, ještě 

na některé z příštích schůzí vrátí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 9.11. ve 20.00 hod.. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  16.12.2015  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 16.11.2015 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová   …………….……….. 

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


