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Č.j. 792/02/2016 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 10/2016 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 7.11.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

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

Neshodová, David Janík, Jana Bauerová 

Hosté: Anna a Josef Heblákovi, Eva Pilátiková, Petr Mayer, Mária Pospíšilová, Vladimír 

Studený 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.  
 

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 č.9/2016 

2. Dotace Foresta 

3. Plnění rozpočtu za 3.Q.2016 

4. Kontrola finančního výboru 

5. Kontrola kontrolního výboru 

6. Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu 

7. Kontrola HZS MSK 

8. Vánoční příspěvek seniorům 

9. Žádost Denního stacionáře ŠKOLA ŽIVOTA 

10. Závěrečný účet SOR za rok 2015 

11. Žádost o podporu Linky bezpečí 

12. Svolání veřejné schůze 

13. Smlouva o dílo – DIGIS 

14. Solární svítidlo 

15. Smlouva o dílo – odhrn sněhu 

16. Různé: 

 Plán akcí na prosinec 

 Stočné 

 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.9/2016 ze dne 10.10.2016 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. 
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Ad. 2  Starosta informoval zastupitelstvo obce o proplacení faktury za poskytnutí poradenské 

služby s firmou FORESTA SG, a.s. Vsetín, tak, jak bylo schváleno na minulé schůzi. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

Ad. 3  Zastupitelům byl předložen výkaz pro plnění rozpočtu za 3.Q.2016. Celkové  příjmy 

jsou na úrovni 78,63% a výdaje jsou vyčerpány ze 70,64% dle schváleného rozpočtu  

a rozpočtových změn. 

  

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad. 4 Předseda finančního výboru – Petr Kročil, provedl s Markétou Janíkovou dne 1.11.2016 

kontrolu účetních a pokladních dokladů za 3.Q.2016. Neshledali žádné nedostatky. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z kontroly finančního výboru za 

3.Q.2016. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Dne 2.11.2016 se sešel kontrolní výbor ve složení předsedkyně Bc. Petra Neshodová  

a členové – Jana Dohnalová a Ivana Bauerová. Kontrolováno bylo usnesení 

zastupitelstva obce konaného 06-10/2016, ze kterých vyplývá úkol, který je v jednání – 

jde o dokončení dopravního značení. Dále byl kontrolám prodej dřeva z lesa, evidence 

byla vypracována, chybí v ní však množství prodaného dřeva a údaje o dřevní hmotě, 

pro snazší kontrolu. Vedla se diskuze. V jednání je také odběr vody z místní studny 

občany z kolonky. Kontrola pachtů se bude projednávat s pachtýři, jednání zařídí 

starosta. Kontrola na rekonstrukci hřiště je v pořádku a stížnosti místních občanů se 

postupně řeší. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z kontroly kontrolního výboru ze 

dne 2.11.2016. 

 Pro – 6 členů ZO, proti 1 člen ZO. Zpráva byla schválena. 

 

Ad. 6  Zastupitelům byla předložena Směrnice č.1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, která se bude schvalovat na prosincové schůzi, pokud nebude ze strany 

zastupitelů zásadních připomínek. 

 

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

 

Ad. 7  Dne 7. listopadu 2016 proběhla kontrola HZS MSK územního odboru Bruntál. 

Programem kontroly bylo zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací 

starostou obce a obecním úřadem. Nebyly zjištěny nedostatky a protokol o kontrole 

bude doručen DS. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 8 Vánoční příspěvek ve výši 500,-Kč formou poukázky na nákup zboží v Penny Marketu 

bude poskytnut osamoceným seniorům. Jedná se o 8 osob. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje vánoční příspěvek formou dárkové 

poukázky v hodnotě 500,-Kč osamoceným seniorům. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9 Denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA nabízí zakoupení dárkového balíčku. Finanční 

příspěvky budou použity na zvyšování kvality života uživatelů stacionáře a podporu 

jejich reálné možnosti integrace do společnosti.   

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce neschvaluje zakoupení dárkového balíčku. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad.10  Závěrečný účet SOR byl zveřejněn na úřední desce v době od 2.5.2016 – 19.5.2016. 

Zastupitelstvo obce s ním bylo obeznámeno a nyní k němu přijímá usnesení.   

  

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle bere na vědomí Závěrečný účet 

Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2015 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona 

číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v platném znění a bere na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez 

výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 

23.2.2016. Dále bere na vědomí zprávu kontrolní komise ze dne 18.2.2016 

týkajících se kontroly hospodaření za rok 2015. 

 

Ad. 11 Linka bezpeční z.s.  žádá o finanční podporu na realizaci svých služeb. Zastupitelé se 

shodli, že přispívat nebudeme. 

 

Usnesení č.11:  Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu Lince bezpečí, z.s. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 12 Veřejná schůze proběhne v pátek 9.12.2016 od 18.00 hod. v Obecním domě. Na 

programu bude rozpočet na rok 2017 + připravované akce na rok 2017, případná 

diskuze s občany. 

 

Usnesení č.12:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 13 Starosta předložil Smlouvu s firmou DIGIS, s.r.o. Ostrava na aktualizaci map  

a systémové a zákaznické podpory zahrnující převody dat, grafické výstupy apod. na 

rok 2017. Celková částka za služby je 8 170,-Kč. 

 

Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou DIGIS, s.r.o. Ostrava na 

rok 2017. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 14  Cenová nabídka na solární svítidlo je 19 201,-Kč od firmy JD Rozhlasy. Zastupitelé 

schválili zakoupení svítidla na říjnové schůzi. 

 

Usnesení č.14:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 15 Petr Kročil předložil cenovou nabídku na odhrn sněhu na místních komunikací za 

období 11/2016 – 04/2017 za stejných podmínek, jako tomu bylo minulý rok.  

 

Usnesení č.15: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem Petrem Kročilem na 

odhrn sněhu na období 11/2016-04/2017. 

Pro – 6 členů ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. Smlouva byla schválena. 

 

Ad. 16  Různé: 

 Celostátní akce - vypouštění balónků s přáním Ježíškovi se uskuteční  9.12.2016 

v 15.15 hod., Mikulášská besídka bude v sobotu 10.12.2016 v 16.00 hod. a dětem 

budou zakoupeny balíčky plné dobrot v hodnotě 100,-Kč/dítě. O případných dalších 

akcích budeme občany včas informovat. 

 Účetní obce informovala o předběžné kalkulaci stočného dle nákladů v tomto roce. 

Stočné pro rok 2017 zůstane na úrovni roku 2016, tedy 40,16/m³. Vedla se diskuze 

ohledně dešťové vody a napojení domu č.p. 36 na kanalizaci. 

 

Usnesení č.16  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení mikulášských balíčků pro děti 

v hodnotě 100,-Kč/dítě. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

Mimo program jednání ZO měli dotazy přítomní hosté: 

 pan Petr Mayer – dotazy týkající se prodeje opotřebených kamen na topení, kácení 

stromu, oplocení zahrádek, možnosti sběru haluzí z lesa na topení, osvětlení  

u chodníku a oprava vikýře v kapli, 

 pan Josef Heblák se dotazoval na odstranění suchých stromů, které ohrožují obyvatele 

na příjezdové cestě směrem k jeho domku.  

Na všechny dotazy bylo zodpovězeno. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 7.11.2016 v 18.15 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  19.12.2016  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 15.11.2016, zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


