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Č.j. 305/02/2015 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 4/2015 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 8.4.2015 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

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

Podhorský, Bc. Petra Neshodová 

Nepřítomni: David Janík 

Hosté: Jana Dohnalová 

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

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 tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 3/15 

2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – změna OZV č. 1/2012 

3. Zakoupení drtiče dřeva 

4. Zakoupení fotoaparátu 

5. Smlouva na výběr dodavatele elektřiny 2016-18 

6. Žádost o dotaci „ŽPZ/03/2015“ 

7. Schválení smlouvy o dílo č. 10/2015 -  Spojené lesy 

8. Smlouva o zajištění povinnosti k požární ochraně 

9. Zprávy finančního a kontrolního výboru 

10. Informace MF ČR – změna zákona č. 250/2000 Sb. 

11. Novela nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách zastupitelů 

12. Příprava veřejné schůze občanů 

13. Různé: 

 Informace Ochránkyně práv 

 Žádost Fondu pro opuštěné děti 

 Nabídka praporu obce 

 Vyhodnocení MDŽ 2015 

 Velikonoční dílna 

 Stavění máje 

 Pálení čarodějnic 

 Cesta kolem garáží 

 Stočné 2014 

 

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. 3/2015 ze dne 2.3.2015 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

V souvislosti kontroly usnesení dřívějších, seznámil pan starosta zastupitele obce s jednáním 

ohledně směny pozemků pro sklad paliva, který částečně leží na pozemcích OS Nádražní. 

E-mailovou korespondenci s panem Jiřím Ondrákem v této věci dostali zastupitelé obce 

v tištěné formě. Představa o směně pozemků je pro každou stranu jiná. Nádražní žádá směnit 

celou nezastavěnou část pozemku u kotelny, což by však znemožnilo případný přístup do 

kotelny z objektu Obecního domu. Na zřízení věcného břemene nechce přistoupit, osobní 

schůzku považuje za zbytečnou. Starosta navrhuje trvat na směně pozemků tak, aby bylo 

možno realizovat přístup skrz  tělocvičnu, jak navrhuje projektant, a tím předejít případným 

problémům s topením v objektu, a to i za předpokladu snížení kapacity skladu paliva. 

Termínově nebudeme akci určovat, jednání závisí mj. na stavebním povolení.  

 

Ad. 2  Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 se mění příloha k OZV č. 1/2012, která 

stanovuje poplatek za svoz odpadu pro rok 2015. Ten zůstává na úrovni minulého roku, 

tj. 500,-Kč s tím, že podle výpočtu se tato výše poplatku sestavuje z částky 463,- Kč za 

skutečné náklady a 37,- Kč pevné sazby, dle zákona č. 565/1990 Sb.  

         Ve věci stanovení poplatku se vedla diskuze k vyhodnocení úspory pytlového sběru 

plastů v obci. Starostou navrhované odměny občanům, kteří nejvíce plastových odpadů 

vytřídili, se některým občanům nelíbí. Zastupitelé se shodli na tom, že se nebudou nyní 

udělovat žádné odměny. Pro příští období se věc ponechá k vyjádření občanům na 

veřejné schůzi, zda snížit poplatek za svoz odpadu nebo úsporu využít ve prospěch 

obce.  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2015. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  Pro požadavek místních občanů o doplnění kompostérů na bioodpad, byla podána 

žádost o dotaci. Pokud bude úspěšná, počítá se, se zakoupením 30 kompostérů, velkým 

kontejnerem pro sběrný dvůr a drtičem dřevní hmoty. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení kompostérů, velkoobjemného 

kontejneru a drtiče dřevní hmoty v případě schválení dotace. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Navrhuje se zakoupení fotoaparátu pro obec. Fotodokumentaci je vhodné pořizovat na 

všech akcích a mít tak možnost zveřejňovat a archivovat ji. Zastupitelé souhlasí. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení fotoaparátu pro obec v hodnotě 

cca 5 000,-Kč + příslušenství (paměťová karta, brašna). 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Tak jako v minulých letech se hodlá obec připojit v rámci veřejné zakázky na dodávky 

elektřiny s ostatními obcemi Rýmařovska. Tuto službu zajišťuje firma Ensytra s.r.o., 

Mohelnice, jenž poskytuje přístup přes webové rozhraní portálu EnergyBroker, určené 

pro dlouhodobé sledování a vyhodnocování energetických a ekonomických dat u 

komodit elektřina, zemní plyn, teplo a voda. Již v minulosti obec touto cestou ušetřila za 
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dodávky elektrické energie. Smlouva příkazní a licenční č. 1501 -007 se uzavírá na 

dobu určitou do 31.12.2018, s nárokem na měsíční odměnu 60,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu příkazní a licenční č. 1501 – 007 

s fa ENSYTRA s.r.o., Mohelnice o centrálním zadávání VZ na nákup 

elektrické energie. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 Moravskoslezský kraj vypsal dotační program na „podporu hospodaření v lesích 

v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“. V minulosti tyto dotace vyřizoval správce 

lesů, u nás Spojené lesy Rýmařov, nyní podává žádost vlastník lesů. Žádost o dotaci na 

zakoupení nových porostů, v celkové výši 41 992,-Kč, jsme podali dne 5.3.2015.  

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Návazně na žádost o dotaci na „podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském 

kraji pro rok 2015“ je nutno uzavřít Smlouvu o dílo se Spojenými lesy s.r.o. Rýmařov 

na pěstební práce v lesních porostech. Předložená smlouva je vedena pod č. 10/2015. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 10/2015 se Spojenými lesy 

s.r.o. Rýmařov, na pěstební práce v lesních porostech. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 8 Předmětem smlouvy o zajištění povinnosti k požární ochraně je provádění hašení 

požárů a záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech 

v obvodu obce Malá Štáhle prostřednictvím jednotky SDH Rýmařov. Tuto smlouvu 

jsme povinni uzavřít ze zákona s městem Rýmařov. Roční příspěvek spojený s touto 

činností je ve výši 9000,-Kč. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění povinnosti k požární 

ochraně s Městem Rýmařov. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9 Finanční výbor, ve složení Petr Kročil, Jana Bulová a Markéta Janíková, provedl 

kontrolu účetních a pokladních dokladům za 2.pol. roku 2014. Kontrola neshledala 

žádné nedostatky. Zprávu o kontrole předložil předseda výboru Petr Kročil. 

Předsedkyně kontrolního výboru Bc. Petra Neshodová předložila zastupitelstvu Zápis 

z kontroly č.j. KV 1/2015 za kontrolované období 10/2014 – 3/2015 usnesení 

zastupitelstva obce. V závěru kontrolní výbor navrhuje změnit formulaci zápisů a 

usnesení, dle jeho názoru z uvedených zápisů a usnesení není patrno, kdo je jakým 

úkolem pověřen a v jakém termínu má být úkol splněn. Vedla se obsáhlá diskuze 

k předloženému zápisu. Pokud se týká formy a obsahu Zápisů a usnesení zastupitelstva 

obce, shodla se většina zastupitelů tuto neměnit. Zastupitelé se shodli na tom, že zápis o 

kontrole vede k názoru, že kontrola je převážně formální. Doporučuje se kontrolnímu 

výboru, ve smyslu Jednacího řádu výborů zastupitelstva obce, zaměřit se na věcnou 

stránku kontroly, vyžádat si od odpovědných pracovníků obecního úřadu stanovisko 
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k problematice týkající se předmětu kontroly, vyžádat si i podklady k plnění 

jednotlivým bodům usnesení.  

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu finančního výboru za 2. pol. 2014. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis o kontrole kontrolního výboru 

č.j. KV 1/2015. 

 

Ad.10  Z Ministerstva financí, odboru financování územních rozpočtů, byla doručena 

informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 

Sb. , ve kterém se stanoví proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

z územních rozpočtů a náležitosti žádosti a veřejnoprávních smluv, se kterými pan 

starosta seznámil zastupitele. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 11  Pan starosta informoval zastupitele o novele nařízení č. 37/2003 o odměnách za 

výkon funkce zastupitelů s účinností od 1.4.2015. Novela zvyšuje odměny za výkon 

funkce uvolněným členům zastupitelstva obce o 3,5 % a umožňuje zvýšit odměny za 

výkon funkce i neuvolněným členům zastupitelstva. 

 

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

 

Ad. 12  Navrhuje se svolání veřejné schůze na čtvrtek 30.4.2015 v 18.00 hod v Obecním 

domě. Na programu bude Závěrečný účet obce za rok 2014, vyhodnocení pytlového 

sběru plastů, pořádání nejbližších kulturních a investičních akcí. 

 

Unesení č. 12:  Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze v termínu 30.4.2015 

k projednání Závěrečného účtu obce za rok 2014. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 13  Různé: 

 Veřejná ochránkyně práv, Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., upozornila dopisem na špatné 

zacházení s lidmi v neregistrovaných ubytovnách se sociální službou. 

 Byla projednána žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti v Mořkově na 

finanční příspěvek, se závěrem, že žádosti nebude vyhověno. 

 Nabídku na vyšívané prapory obce nebudeme akceptovat. 

 MDŽ patří k nejúspěšnějším kulturním akcím obce a ani letos tomu nebylo jinak. 

 Na první velikonoční dílně, kterou jsme pro děti i dospělé uspořádali, jsme se učili 

plést pomlázku z proutků a zdobit vajíčka různými technikami. Akce byla zdařilá. 

 Stavění máje bude zorganizováno na 1.5.2015, čas bude upřesněn (14.00-15.00 hod.). 

 Pálení čarodějnic bude 1.5.2015 v 17.00 hod. na hřišti, původní datum 30.4. je zrušen 

v důsledku konání veřejné schůze. Plakáty včas vyvěsíme. Pro děti budou zakoupeny 

špekáčky na opékání. 

 Pan Petr Kročil navrhuje obci, zda by bylo možné zajistit posypový materiál na 

srovnání cesty kolem garáží. Samotnou cestu pár srovná svoji technikou. Žádosti bude 

vyhověno. 
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 Pan místostarosta Ing. Jiří Dvořák předložil zastupitelstvu obce tabulku propočtu 

stočného a tím spotřeby vody v obci Malá Štáhle. Vzhledem k enormně nízké spotřebě 

některých odběratelů se vedla diskuze, zda je možné tento odběr zmanipulovat. 

Zastupitelé zvažují i případný zákaz odběru z obecní studny a používání jen vody 

z řadu obce. Občané z kolonky, který odběr z obecní studny mají, budou mít schůzku 

a poté nás bude pan místostarosta dále informovat. 

 

Usnesení č.13   

 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o finanční příspěvek Fondu pro opuštěné 

děti Mořkov. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení špekáčků, jako občerstvení pro děti, 

k akci Pálení čarodějnic. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 8.4. v 19:30 hod.. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  6.5.2015  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 14.4.2015 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


