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Č.j. 1080/02/2015 

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

o průběhu mimořádného zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 28.12.2015 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

Přítomni: Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Petr Kročil, Ladislav Podhorský, Bc. Petra 

Neshodová, David Janík 

Nepřítomni: Ing. Miroslav Pospíšil 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil místostarosta obce Ing. Jiří Dvořák.  
 

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

členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 

Provedením zápisu byla určena Bc. Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a František Vlček. 

 

Navrhl jediný program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

Schválení nájemní smlouvy se z.s. Nádražní na pronájem části pozemků p.č. St. 34 a p.č. 350, 

k.ú. Malá Štáhle. 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Na zasedání konaném dne 14.12.2015 zastupitelé navrhli cenu za pronájem pozemků 

4,-Kč/m². Pro Nádražní z.s. je však tato cena nepřijatelná. Zastupitelstvo obce 

schvaluje návrh nové smlouvy s těmito základními podmínkami z.s. Nádražní: 

 smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 

 výpovědní doba bude tři měsíce od doručení výpovědi některou ze smluvních stran 

protistraně 

 pronajímatel si pronajme pozemky před Obecním domem a pozemek u čističky 

odpadních vod ke svému užívání tak, aby bylo možné obsluhovat čističku odpadních 

bez souhlasu z.s. 

 do smlouvy se zanese uložení kabelového vedení přes pozemek tak, aby došlo 

k narovnání právního vztahu  

 cena za pronájem pozemků bude stanovena na 36 000,-Kč/rok 

 smlouvu připraví vlastník pozemku 

 smlouvu schválí zastupitelstvo obce. 

 

Usnesení č.1:  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy na pronájem pozemků p.č. 

St. 34 a p.č. 350 s Nádražní, z.s., dle jejich základních podmínek. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 28.12.2015 v 19.00 hod.. 

 

Zápis zhotoven dne: 4.1.2016 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

…………………… 

            Ing. Jiří Dvořák       

    místostarosta                                                                  

       


