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Č.j. 750/02/2017 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č.10/2017 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 13.11.2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

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

Neshodová, David Janík, Jana Bauerová 

Hosté: Mária Pospíšilová, Vladimír Studený, Petr Mayer 

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 Petr Kročil. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení č.9/2017 

2. Informace o plnění rozpočtu za 3.Q.2017 

3. Kontrola kontrolního výboru 

4. Veřejná schůze 

5. Vánoční příspěvek seniorům 

6. Informace ze schůze SOR 

7. Žádost MUDr. Mazalové o poskytnutí dotace 

8. Sraz rodáků 2018 

9. Oprava kaple – dokončení prací 

10. Smlouva o odhrnování sněhu na MK 

11. Ukončení realizace obnovy oplocení obecních zahrádek 

12. Různé: 

 Plán akcí na listopad a prosinec 

 Kanalizace u č.p. 35 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.9/2017 ze dne 16.10.2017 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. 

 

Ad. 2 Zastupitelům byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 09/2017, ve kterém 

jsou zohledněna 3 rozpočtová opatření. Příjmy se pohybují na 76,33% a výdaje na 

60,04% skutečného čerpání rozpočtu obce. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 3  Dne 8.11.2017 byla provedena kontrola kontrolního výboru, která se týkala kontroly 

plnění usnesení a uzavřených smluv za 3.Q.2017. Závěr kontroly byl bez připomínek. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne 

8.11.2017. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Veřejná schůze se uskuteční v pátek 8.12. v 19.00 hod. v Obecním domě. Na programu 

bude mj. návrh rozpočtu na rok 2018, plán akcí, místní poplatky, nájmy pozemků na rok 

2018 a diskuze s občany. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje termín a program veřejné schůze. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Vánoční příspěvek ve výši 500,-Kč formou poukázky na nákup zboží v Penny Marketu 

bude poskytnut osamoceným seniorům. Jedná se o 9 osob. 

 

Usnesení č. 5:   Zastupitelstvo obce schvaluje vánoční příspěvek formou dárkové 

poukázky v hodnotě 500,-Kč osamoceným seniorům. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 Pan starosta podal informace ze schůze SOR, která se konala 13.11.2017. Informace se 

týkaly mj. získávání dotací z EU a ukládání a separování odpadů. 

 

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

 

Ad. 7  MUDr. Alena Mazalová, privátní zubní lékařka z Břidličné, oslovila SOR se žádostí  

o poskytnutí dotace z rozpočtu SOR na vybavení druhé ordinace s novou zubní 

soupravou a s příslušenstvím s tím, že zaučí mladou zubní lékařku, která pak převezme 

její praxi. Města Rýmařov a Břidličná přislíbila půjčku a stabilizační byt. SOR nebude 

dotaci poskytovat. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 8 Na červen roku 2018 budeme připravovat sraz rodáků, který můžeme z části pokrýt 

dotací. Na příští schůzi podá pan starosta bližší informace a bude sestaven přípravný 

výbor, který se bude scházet dle potřeby. 

 

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

 

Ad. 9  Oprava kaple je dokončena a konečná faktura zaplacena. Nyní budeme vyřizovat 

proplacení dotace.  

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad.10  Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o odhrnu sněhu z MK s panem Petrem 

Kročilem. Cena za hodinu práce se odvíjí od použitého stroje, nezbytného pro 

odhrnování. 

  

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o odhrnu sněhu z místních 

komunikací s panem Petrem Kročilem. 

 Pro: 6, proti: 0, 1 člen ZO se zdržel hlasování, schváleno. 

 

Ad.11  Oplocení zahrádek bude v tomto měsíci dokončeno. Zámky budou dodány. Vzhledem 

k navýšení hodnoty oplocení obecních zahrádek, bude nájemníkům zvýšen nájem od 

1.1.2018 na 1,50/m². 

 

Usnesení č.11:  Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení nájmu obecních zahrádek,  

u kterých je provedeno nové oplocení, na 1,50Kč/m² od 1.1.2018. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 12  Různé: 

 V sobotu 9.12.2017 bude pro děti uspořádána Mikulášská besídka a budou zakoupeny 

balíčky v hodnotě 150,-Kč/dítě.  

Další možné akce, které by se mohly konat, jsou turnaj ve scrabble, stolním tenisu či 

v šipkách. Protože se letos nekonal turnaj v nohejbale, zůstaly v rozpočtu nevyčerpané 

finance na tělovýchovu. Zastupitelé se shodli na zakoupení nových šipek 

s uzavíratelnými dvířky a pálek a míčků na stolní tenis.  

 Zastupitelé se dohodli, že bude provedena kontrola napojení č.p. 35 a 36 na místní 

ČOV. Do diskuze se zapojili také hosté. 

 

Usnesení č.12:  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení mikulášských balíčků v hodnotě 

150,-Kč/dítě. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 13.11.2017 v 19.30 hod.  

 

Mimo program jednání ZO se pan Vladimír Studený dotazoval, zda by bylo možné přidat 

osvětlení k č.p. 35 a 36 (ke schodišti). 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  19.12.2017  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 20.11.2017 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

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

                                                

                                 Petr Kročil            ……………………….…. 

 

  

  Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


