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Č.j. 539/02/2015 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 7/2015 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 13.7.2015 v 17.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

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

Podhorský, Bc. Petra Neshodová, David Janík 

Hosté: Jana Dohnalová, Vladimír Neshoda, Josef Mitáček 

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 6/15 

2. Kronika obce do r. 1929 

3. Odběr podzemních vod ze studní 

4. Zprávy kontrolního výboru 

5. Výsledek průzkumu využití plynofikace v obci 

6. Veřejné projednání změny č. 1 Územního plánu obce Malá Štáhle 19.8. 

7. Informace o doplnění záměru „Výroba hliníkového granulátu M.Š.“ 

8. Veřejné projednání záměru „Výroba hliníkového granulátu M.Š.“ 5.8. 

9. Různé: 

 Příprava turnaje v nohejbale 

 Ukončení prázdnin 

 
 

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

 

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.6/2015 ze dne 8.6.2015 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

V návaznosti na předchozí zasedání ZO informoval starosta zastupitele o jednání ohledně 

průchodnosti polní cesty do Velké Štáhle. S místostarostou Velké Štáhle Jaroslavem 

Durchánkem provedli kontrolu celé cesty, která je z větší části v katastrálním území Velké 

Štáhle. Poté pan Durchánek elektronicky oslovil pány Kročila a Vinohradníka k okamžité 

nápravě. Konstatoval, že opakovaně dochází k bezohlednému a neoprávněnému záboru 

pozemků – cesty ve vlastnictví obou obcí. Pozemky obcí jsou zahrazeny elektrickými 

ohradníky, poškozovány dobytkem, izolátory jsou zatlučeny do stromů. Byla pořízena 

fotodokumentace. Současně byla dána výzva ke sjednání nápravy s termínem do 13.7.2015. 
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Ad. 2  Pan starosta informoval zastupitele o přípravě vydání překladu a tisku kroniky obce do 

r. 1929, která proběhne v září 2015 v počtu 200 ks, 100 ks bude k dispozici pro obec. 

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

Ad. 3  Odběratelé vody z obecních studní byli vyzváni, aby doložili platný doklad  

o certifikaci vodoměru. Jediná paní Vašková donesla doklad o certifikaci nového 

vodoměru od společnosti VaK Bruntál. Někteří odběratelé se přihlásili na úřadě s tím, že 

vodoměr je prošlý a nyní celou záležitost řeší, někteří ale neodpověděli vůbec. Stočné 

počítáme podle spotřeby vody a u těchto odběratelů nyní věrohodná kontrola. Vedla se 

bouřlivá debata, kdy někteří zastupitelé navrhovali studny úplně odstavit. Pan starosta 

podal návrh, u odběratelů ze studní, počítat stočné pro rok 2015 podle vyhlášky  

o vodovodech a kanalizacích. Pro další roky, pokud odběratel doloží doklad  

o certifikaci, se opět provede výpočet stočného podle spotřeby vody. Další návrh byl, 

aby si odběratelé založili Společenství, kterému bude obec fakturovat stočné podle 

vodoměru, který se umístí na pozemku obce před vodárnou. Odběratelé ze Společenství 

se poté rozpočítají mezi sebou podle odběru vody. 

 V souvislosti s tímto bodem zaslal pan Lašák zastupitelstvu dopis, který pan starosta na 

zasedání přečetl. A žádá o stavební povolení vodovodní přípojky z veřejného vodovodu, 

kterou má zřízenou a kterou používá. Obec povolení vyřizovala, byl pro ně potřebný 

souhlas majitele pozemku p.č. 35/5 pana Lašáka, ten však odmítl souhlas poskytnout, 

čímž jednání zmařil. Navíc nařkl pana starostu ze zpronevěry. 

Doklad o platnosti ověření vodoměru dodal na tiskopise, který si sám vyplnil a potvrdil, 

což nelze považovat za požadovaný doklad. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje výpočet stočného, u odběratelů z obecní 

studny, podle Vyhlášky a vodovodech a kanalizacích (tabulky 

republikové spotřeby) pro rok 2015 a ukládá panu starostovi oslovení 

odběratelů k založení Společenství a to do příští schůze ZO. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 4  Předsedkyně kontrolního výboru předloží zprávu o kontrole na příští schůzi ZO. 

Usnesení č. 4:   Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 
 

Ad. 5 Byla provedena anketa, zda by místní občané měli zájem o připojení se na zemní plyn, 

ať už na možnost vytápění, vaření, nebo ohřev vody. Byly osloveny všechny domky  

i bytové jednotky. Ti, kteří se ankety zúčastnili, ve většině řekli ne (22), pro ano pak 

bylo 12 dotázaných.  

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce vypouští z dlouhodobého programu obce Malá Štáhle 

2014-2020 plynofikaci obce. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 Dne 19.8.2015 bude v 15.00 hod. na Obecním úřadě v Malé Štáhli veřejně 

projednávána změna č. 1 územního plánu obce Malá Štáhle. Tato informace bude 

zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.  

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 7  Od 3.7.2015 je zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu v Ostravě Informace  

o doplněné dokumentaci a posudku záměru „Výroba hliníkového granulátu Malá 

Štáhle“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento obsáhlý materiál 

pan starosta do schůze nestihl prostudovat, proto navrhuje svolat na konci července 

mimořádnou schůzi. Zastupitelům byla předána část materiálu k prostudování. Termín 

mimořádné schůze bude včas zveřejněn. Informace o doplněné dokumentaci je rovněž 

zveřejněna na úřední desce obecního úřadu. Pan starosta navrhuje služební cestu 

s panem místostarostou do Mníšku pod Brdy, kde je podobné zařízení, a sice pro výrobu 

slévárenských a desoxidačních slitin hliníku. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí a souhlasí s případnou 

služební cestou dle zápisu.  

 

Ad. 8 Na  5.8.2015 v 15.30 bude svoláno do Obecního domu v Malé Štáhli veřejné projednání 

záměru „Výroba hliníkového granulátu Malá Štáhle“. Jednání svolává Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje a jsou na ně pozváni zainteresované orgány, zástupci firmy, 

zástupci obcí Malá Štáhle a Rýmařov. Jednání se mohou zúčastnit občané dotčených 

obcí. 

 

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

úřadu vyzvat občany obce k účasti. 

 

Ad. 9 Různé: 

 Turnaj v nohejbale se bude konat 1.8.2015. Občerstvení zajistí Jana Horňáčková  

a Laďa Podhorský. Pan starosta osloví sponzory. Do konání nohejbalu je třeba 

vyměnit v kiosku baterii a opravit gril na přípravu masa. Startovné se vzhledem 

k narůstajícím cenám stanovuje na 450,-Kč za mužstvo. Poháry a dárkové balíčky pro 

vítězná mužstva budou zakoupeny podle schváleného rozpočtu. Plakáty jsou již 

zveřejněny. 

 Na poslední sobotu v měsíci srpnu bude pro děti zorganizována akce k ukončení 

prázdnin. Na dítě bude uvolněno 100,- Kč z rozpočtu obce. Také se připravuje pro děti 

sportovní den. Děti i dospělí budou včas informováni. 

 

Usnesení č. 9:   

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení pohárů a dárkových balíčků pro vítězná 

mužstva. 

 Zastupitelstvo schvaluje 100,-Kč/dítě k akci ukončení prázdnin. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Mimo program jednání informoval zastupitele pan místostarosta Ing. Dvořák o podání žádosti 

o dotaci na opravu střechy kaple. 

Bc. Petra Neshodová vznesla dotaz, zda se bude letos realizovat zábradlí od domu č.p. 44  

a 45, kvůli schůdnosti v zimním období. Dle sdělení pana starosty bude letos zábradlí 

postaveno.  

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 13.7.2015 v 19.00 hod..  
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Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 9.9.2015  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

 

Zápis zhotoven dne: 17.7.2015 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


