
Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č.1/2017 jednání zastupitelstva obce dne 9.1.2017 

 

 

1 

Č.j. 1/02/2017 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 1/2017 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 9.1.2017 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: Jana Dohnalová, Ivana Bauerová 

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.11/2016 

2. OZV č.1/2017 

3. Informace ze schůze SOR 

4. Smlouva o poskytování služeb – Radek Bula ml. 

5. Různé: 

 Společenský večer 2017 

 Maškarní ples pro děti 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.11/2016 ze dne 19.12.2016 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. 

 

Ad. 2  Zastupitelům byla předložena Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se stanovil koeficient daně z nemovitosti pro 

výpočet základní sazby daně 1,5 u vybraných staveb. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  Starosta informoval zastupitele obce o schůzi SOR, která se konala 9.1.2017 

v dopoledních hodinách. Hlavním tématem byl dotační titul zaměřený na turisty  

a rodiny s dětmi. Pro naši obec se počítá se třemi ukazateli a fotopanelem. Akce je 

určena na podporu celého mikroregionu Rýmařovska. Zda bude zrealizována, záleží na 

přiznané dotaci. 
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 Dále zástupci obcí diskutovali o společnosti Studio STA z Krnova, jejichž žádost  

o finanční podporu přišla i na naši obec. Tuto společnost se rozhodli nepodporovat. 

 

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

Ad. 4  Smlouva o poskytování služeb spojených se správou webových stránek zůstává stejná 

jako minulý rok. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb – správa 

webových stránek pro rok 2017 s Radkem Bulou ml. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Různé: 

 Společenský večer se bude konat v sobotu 4.2.2017 od 20.00 hod., vstupné 80,-Kč, 

k hudbě budou hrát bratři Tlachové z Krnova. Sponzory osloví pan starosta. 

 Zastupitelé rozhodli, že vzhledem k mrazivému počasí uspořádáme v sobotu 

21.1.2017 maškarní rej pro děti na ledě. Pokud by se akce nekonala - jen za 

nepříznivého počasí, přesune se dětské maškarní na únor. 

 

Usnesení č. 5:.  

 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 9.1.2017 v 18.00 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 6.2.2017  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 10.1.2017 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


