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Č.j. 1013/02/2015 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 11/2015 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 14.12.2015 v 16.15 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

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

Neshodová, David Janík, Ladislav Podhorský  - nepřítomen od bodu 14 jednání ZO 

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 10/15 

2. Schválení rozpočtu na rok 2016 

3. Rozpočtové opatření č. 6/2015 

4. Dodatek č. 9 Smlouvy s Mě služby Rýmařov, odpady 2016 

5. Smlouva na pronájem pozemku Nádražní 

6. Převod pozemků od SPÚ p.č. 115/1, 413/1, 87/3, 55/2 

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

8. Smlouva s DIGIS na rok 2016 

9. Úprava zásad pro těžbu z lesa občany 

10. Věcná břemena pro ČEZ Distribuce na vedení nn a trafo 

11. Věcné břemeno pro ČEZ Distribuce na vedení nn k č.p. 44 a 45 

12. Přihláška do Svazu měst a obcí ČR 

13. Žádost o poskytnutí příspěvku pro Centrum Bruntál 

14. Strategický program rozvoje obce 2015-2020 

15. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 – komunální odpady 

16. Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 – pohyb psů v obci 

17. Různé:  

o Vyhodnocení veřejné schůze 

o Vyhodnocení Mikulášské besídky 

o Vypouštění balonků 

o Akce zajdeme si pro stromeček 

o Akce v prosinci 2015 
 

 

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

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.10/2015 ze dne 9.11.2015 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. Zatím nebyly zakoupeny tabulky s označením zákazu vjezdu do obecních 

lesů, budou objednány v průběhu ledna 2016.  

Pan starosta informoval zastupitele o usnesení opravy zřejmých nesprávností v zápise  

a usnesení č.10/2015. Oprava se týká chybně uvedeného čísla vyhlášky z 3/2015 na 4/2015. 

Ověřovatelé zápisu již toto usnesení podepsali.  

 

Ad. 2 Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce v době od 24.11.2015 do 11.12.2015, 

občané sním byli seznámeni na veřejné schůzi, konané dne 4.12.2015 a nebylo k němu 

připomínek. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet na rok 2016. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  Vzhledem k nutnosti oplotit kotelnu, bylo zakoupeno oplocení, které se musí vést 

v rozpočtu jako stavba, bez ohledu na její výši. V rozpočtovém opatření č.6 bude dále 

zahrnuto odvezení suti ze skládky, elektromontážní práce a ostatní úprava příjmových  

a výdajových položek dle skutečného čerpání rozpočtu, tak, jak bylo rozpočtové 

opatření předloženo zastupitelům. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.6/2015 tak, jak bylo 

předloženo zastupitelům. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Náklady na svoz komunálního odpadu se snížili také díky tomu, že lidé čím dál více 

třídí odpad. Oproti minulému roku se měsíční náklady sníží o cca 700,-Kč. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na svoz komunálního odpadu na 

rok 2016 s Městskými službami Rýmařov na 6.460,-Kč/měsíčně. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Od Nádražní z.s. byl doručen návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků před Obecním domem a ČOV. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem  

a podmínkami, žádá starostu, aby oslovil z.s. Nádražní o zvážení výše ceny nájmu. 

Zastupitelstvo navrhuje cenu pronájmu na 4,-Kč/m². 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednat nadále s Nádražní z.s.  

o pronájmu pozemků před Obecním domem a ČOV. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 Po projednání se Státním pozemkovým úřadem jsou pozemky p.č. 115/1, 413/1, 87/3  

a 55/2 v zastavitelném území vymezené závaznou části schválené územně plánovací 

dokumentace  a k realizaci zeleně v katastrálním území obce a bude požádáno o jejich 

převod. Současně se opravuje formulace k převodu pozemků, projednaných na 

zasedání.  
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Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem pozemků p.č. 115/1, 413/1, 87/3  

a 55/2 se Státním pozemkovým úřadem. 

 Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem pozemků p.č. 76/1, 77, 410/3, 

75/2, 87/1, 87/5, 413/3, 115/5, 107/5 a 107/1 se Státní pozemkovým 

úřadem. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Na minulé schůzi zastupitelé projednávali převod či koupi pozemků 405/2, 405/5  

a 386/15. Zájem o tyto pozemky i nadále trvá. Žádost se zatím nebude podávat, kvůli 

případným restitucím, v úvahu připadá zatím pronájem. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 405/2, 405/5  

a 386/15. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 8 Smlouva s firmou DIGIS, s.r.o. Ostrava na zajištění především aktualizace dat 

v katastru se oproti minulému roku navyšuje o službu systému AMEServer  

a ObčanServer. Jde o změnu systému, který bude také sloužit i občanům, kteří budou 

moci nahlédnout do katastru ze svého internetu, zjistit např. přítomnost inženýrských 

sítí. Celková cena za služby je 11 011,-Kč. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na rok 2016 s firmou 

DIGIS, s.r.o., Ostrava. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9 Po konzultaci s panem Petrem Sekaninou – pověřeným správcem našeho lesa, se ceny 

za prodej dřeva z lesa měnit nebudou, zásady pro těžbu z lesa občany se proto nemění. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad.10 ČEZ – distribuce předložila návrh Smluv o věcném břemeni na pozemcích obce, 

navazující na provedené rekonstrukci vedení nn a přeložení trafa vn. Byla předložena 

smlouva o zřízení věcného břemene EP-12-8001705-1 a smlouva o  zřízení věcného 

břemene IZ-12-8000110-1 za jednorázovou náhradu 1000,-Kč. 

  

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene  

EP-12-8001705-1 s ČEZ a.s. 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene  

IZ-12-8000110-1 s ČEZ a.s. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. na vedení nn 

k č.p. 44 a 45 obn. KNN, VNN, IE-12-8002766(1) navazuje na smlouvu budoucí, 

uzavřenou dne 7.7.2010. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je 4000,-Kč. 

 

Usnesení č.11:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti Malá Štáhle, obn.KNN,VNN, IE-12-8002766(1)s firmou ČEZ 

Distribuce,a.s. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 12 Pan starosta navrhuje zastupitelstvu obce vstoupit do Svazu měst a obcí. Tato 

organizace hodně podporuje obce a jejich semináře i další aktivity mají význam. 

Členský příspěvek do Svazu stojí 2200,-Kč+1,80 za občana. 

 

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášku do Svazu měst a obcí. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 13 Centrum pro zdravotně postižené v Bruntále nás žádají o finanční příspěvek, ten 

poskytneme příští rok, stejně jako letos, ve výši 3000,-Kč. 

 

Usnesení č. 13:  Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč 

Centru pro zdravotně postižené Bruntál. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 14 Sdružení obcí Rýmařovska zpracovala pro jednotlivé obce Strategický rozvojový 

dokument na roky 2015-2020, který je potřebný k žádostem o dotace. Mezi plány obce 

patří mj. zateplení MFD a bytového domu č.p. 35, přechod přes silnici I/11. Program 

rozvoje se navrhuje doplnit o zástavbovou studii + inženýrské sítě. 

 

Usnesení č. 14:  Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje venkova – Strategický 

rozvojový dokument obce Malá Štáhle 2015-2020 po doplnění zástavbové 

studie a inženýrských sítí. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 15  Zastupitelstvu obce byla předložena Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů. Jde o metodicky 

správně vypracovanou vyhlášku, včetně výpočtu poplatku za svoz odpadu. 

 

Usnesení č. 15:  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálního 

odpadu. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 16  Obecně závaznou vyhláškou č.6/2015 se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství v obci Malá Štáhle, zároveň se ruší OZV č. 4/2015, která dle metodiky 

musí být rozdělena na dvě vyhlášky. 

 

Usnesení č. 15:  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, 

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 

Malá Štáhle. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 17  Různé: 

 Veřejná schůze proběhla 4.12.2015 s programem návrhu rozpočtu na rok 2016  

a připravovaných akcí v roce 2016. Účast na schůzi a diskuse byly dobré. 

 Na Mikulášské besídce se sešly nejen místní děti, což nás těší a děkujeme všem, kteří 

se na organizaci akce podíleli. 

 Na vypouštění balónků si děti i dospělí vypustili přání Ježíškovi, všem se akce líbila. 
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 V sobotu 19.12. se sejdeme ve 14.00 u Obecního domu a půjdeme společně do lesa 

pro vánoční stromeček. Cena za kus je 100,-Kč. 

 Půlnoční mše v místní kapli se uskuteční 24.12.2015 ve 23.00 hod., turnaj ve scrrablu 

se bude konat v neděli 27.12. od 10.00, pokud se budou konat i sportovní akce, včas 

vše zveřejníme. 

 

Usnesení č.17  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 14.12.2015 v 19.00 hod.. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  13.1.2016  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 18.12.2015 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


