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Č.j. 375/02/2015 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 5/2015 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 6.5.2015 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Petr Kročil, Ladislav Podhorský, Bc. Petra 

Neshodová 

Nepřítomni: František Vlček, David Janík (přítomen od bodu 12 programu 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 dostavilo 5 

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 Ladislav Podhorský. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 4/15 

2. Závěrečný účet obce za rok 2014 

3. Projednání Zprávy o prověrce hospodaření, provedené KÚ MSK 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2014 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2015 

6. Informace o plnění rozpočtu za I.Q.2015 

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 – Daň z nemovitosti 

8. Schválení nájemní smlouvy – J. Bauerová 

9. Schválení smlouvy o pachtu – P. Mayer 

10. Zprávy finančního výboru 

11. Odměna členům kontrolního a finančního výboru 

12. Různé: 

 Informace ČEZ o žádosti na dotaci přechodu I/11 

 Vyhodnocení veřejné schůze občanů 

 Vyhodnocení akcí stavění máje a pálení čarodějnic 

 Příprava kácení máje a Dne dětí 

 Organizační změna na MěÚ v Rýmařově 

 Metodika vydávání vyjádření obce k žádostem o příspěvek na ubytování 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.4/2015 ze dne 8.4.2015 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Pan starosta informoval zastupitele obce o vrácení dokumentace záměru „Výroba hliníkového 

granulátu Malá Štáhle“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zpět firmě 
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Kovošrot k doplnění a upřesnění konkrétních bodů záměru. Tato informace bude ve smyslu 

požadavku Krajského úřadu MSK zveřejněna po dobu 15-ti dnů na úřední desce. 

 

Ad. 2  Závěrečný účet obce Malá Štáhle byl předložen v písemné formě zastupitelům  

a zveřejněn na úřední desce, včetně povinný příloh, v době od 17.4.2015 do 5.5.2015  

a byl projednán s občany na veřejné schůzi dne 30.4.2015. Nebylo k němu připomínek.  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014 se 

souhlasem s celoročním hospodařením „bez výhrad“. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 3  Dne 18.2.2015 byla na Obecním úřadě provedena kontrola hospodaření pracovnicemi 

odboru kontrolního a sdílených služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Při 

přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2014 nebyly dle  

§ 10 odst. 3 písmena a) zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu z kontroly hospodaření z KÚ MSK 

Ostrava za rok 2014. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Zastupitelé po prostudování předložených podkladů, které jsou zapotřebí ke schválení 

účetní závěrky a jsou definovány ve vyhlášce č. 220/2013 Sb. o požadavcích na 

schválení účetních závěrek, zejména pak rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty, dále 

pak inventarizační zpráva za rok 2014 a výsledek kontroly hospodaření obce, zjistili, že 

účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci obce. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku 

hospodaření obce za účetní období 2014, sestavenou ke dni 31.12.2014. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Byl předložen návrh rozpočtové změny č.2 a je do ní zahrnut mj. příspěvek na požární 

ochranu v částce 9 000,-Kč dle Smlouvy schválené ZO 8.4.2015, projekt přechodu pro 

chodce 24 000,-Kč (zadání projektu zastupitelé schválili 5.1.2015). Dále vyúčtování 

přeložky vedení nn ČEZu ve výši 31 555,12Kč, která byla využita i jako mimořádná 

splátka úvěru. V rozpočtové změně budou zohledněny rovněž drobné úpravy rozpočtu 

dle skutečného čerpání. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.2 tak, jak bylo 

předloženo. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  Pan starosta předložil zastupitelstvu obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 

1.Q.2015. Příjmy dosahují 29,54% skutečného plnění a výdaje 19,61%. 

 

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

Ad. 7  Zastupitelům byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2015, kterou se 

stanoví koeficient daně z nemovitosti. Změna se týká: staveb podle odstavce 1, písmene 



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č. 5/2015 jednání zastupitelstva obce dne 6.5.2015 

 

 

3 

d) bod  2 a stanoví se koeficient pro výpočet základní sazby daně 1,5. Tato vyhláška se 

projednávala již na listopadové schůzi. Pan Petr Kročil navrhl odložit projednání 

vyhlášky a přítomný pan Ondrák přislíbil, v co nejkratší době vše vyřešit a to písemnou 

dohodou. Za podstatné důvody, proč se navrhuje vyhlášku schválit, je požadavek o.s. 

Nádražní na pozemkové úpravy, které v budoucnu znemožňují zajistit přístup do 

kotelny mimo průmyslový areál. Zastupitelstvo obce trvá na zřízení dveří v tělocvičně 

pro umožnění přístupu ke kotelně. Dále je riziko nutnosti zakoupení dražšího 

pytlovaného uhlí, což by znamenalo zvýšení výdajů obce a zvýšením daně 

z nemovitosti se tyto výdaje srovnají. Změna daně se nedotkne občanů. Jak však byli 

zastupitelé informováni, na námi navrhovanou Smlouvu, předloženou písemně, o.s. 

Nádražní nereagovalo. Navrhuje se schválit OZV č. 2/2015. Vedla se diskuze, pan Petr 

Kročil navrhl počkat s projednáním OZV do listopadu, zda nedojde nakonec k písemné 

smlouvě. Zastupitelé jsou názoru, že času k dohodě bylo dost, a slibovaný vstřícný krok 

nebyl dosud učiněn, proto ostatní zastupitelé s OZV souhlasí. 

  

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, 

kterou se stanoví koeficient daně z nemovitosti, s účinností od 1.1.2016. 

 Schváleno 4-mi přítomnými členy ZO, Petr Kročil je proti. 

 

Ad. 8 Záměr pronájmu pozemku paní Janě Bauerové byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 

od 4.3.2015 do 21.3.2015. Jedná se pozemek p.č. 35/2 o výměře 296m², který měla 

dříve pronajata její dcera. Je to oplocená část pozemku, přiléhající k pozemku č. 1/3 ve 

vlastnictví Pavla Bauera. K záměru pronájmu nebylo připomínek. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 35/2 o výměře 

296m² paní Janě Bauerové za cenu 0,50Kč/m². 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9  Záměr pachtu části pozemků p.č. 386/13 a p.č. 347/2 o výměře 829m² panu Petru 

Maeyrovi byl zveřejněn na úřední desce v době od 5.3.2015 do 22.3.2015 a nebylo 

k němu připomínek. V roce 2014 byl schválen pronájem pozemků, podle nového 

občanského zákoníku nutno používat místo slova pronájem slovo pacht. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje pacht části pozemků p.č. 386/13 a 347/2  

o celkové výměře 829m² panu Petru Mayerovi za 0,50Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10 Zpráva finančního výboru bude zastupitelstvu předložena na příští schůzi ZO. 

  

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

Ad. 11  Pan starosta navrhuje odměnu členům kontrolního a finančního výboru za každou 

provedenou kontrolu za rok 2014 ve výši 100,-Kč, jak tomu bylo v minulosti. 

Zastupitelé souhlasí, odměny budou zahrnuty k odměnám za měsíc 05/2015. 

 

Usnesení č. 11:  Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členům kontrolního a finančního 

výboru za provedené kontroly v roce 2014 (100,-Kč/kontrola). 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 12  Různé: 

 Žádosti o dotaci na přechod pro chodce přes silnici I/11 na ČEZ nebylo vyhověno. 

Zastupitelé na minulých schůzích tuto akci schválili, bude zadáno vypracování 

projektu. 

 Účast na veřejné schůzi byla dobrá, k Závěrečnému účtu za rok 2014 nebyly 

připomínky. Diskutovalo se k pytlovému sběru plastů, průchodnosti polní cesty do 

Velké Štáhle. Dále byl přednesen námět na zřízení cesty pro pěší od zastávky 

„rozcestí“. 

 Akce stavění máje byla úspěšná a pálení čarodějnic se vzhledem k počasí posunulo  

o jeden den. Nic to nezměnilo na vydařené akci, kterou ochotně vedl pan Ladislav 

Podhorský. Děkujeme všem, kteří se na organizaci akcí podíleli. 

 Kácení máje a Den dětí se uskuteční 30.5.2015. Na 1 dítě bude z rozpočtu uvolněno 

100,-Kč. 

 Pan starosta seznámil zastupitele s organizační změnou na Městském úřadě 

v Rýmařově. Pro informovanost občanů bude zpráva zveřejněna na úřední desce. 

 Problematika vydávání souhlasů obce s ubytováním příjemce doplatku na bydlení 

v ubytovacích zařízeních se naší obce netýká, neboť tady ubytovací zařízení tohoto 

typu nemáme. 

 

Usnesení č.12:   

 Zastupitelstvo obce schvaluje 100,-Kč/dítě na Den dětí. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 6.5.2015 v 19.00 hod..  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  8.6.2015  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 13.5.2015 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


