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Č.j.237/02/2017  

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 4/2017 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 12.4.2017 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

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

Neshodová, Jana Bauerová 

Nepřítomni: David Janík 

Hosté: Jana Dohnalová, Vladimír Neshoda, Petr Šanovec 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.  
 

Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo šest 

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 Petr Kročil. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 03/2017 

2. Zpráva kontrolního výboru 

3. Zpráva finančního výboru 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

5. Informace o výsledku kontroly hospodaření 

6. Svolání veřejné schůze 

7. Veřejná schůzka – stavební úřad Rýmařov - 10.5.2017 

8. Žádost pí. Pastyříkové ke kácení dřevin mimo les 

9. Plot kolem zahrádek 

10. Splacení úvěru 

11. Různé: 

 Brigáda na dokončení úpravy dětského hřiště 

 Nabídka letního kina 

 Pálení čarodějnic a stavění máje 

 Nabídka Ateliér Mauer – vánoční ozdoby 

 Výzva KÚ MSK na spolufinancování kotlíkových dotací 

 Služebnost – pí. Komůrková 

 Ústav historických věd Opava – monitoring muzeí 
 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 3/2017 ze dne 6.3.2017 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

Před jednáním zastupitelstva obce se vedla rozsáhlá diskuze ohledně prodeje obecního dřeva. 
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Ad. 2  Petra Neshodová, předsedkyně kontrolního výboru, provedla kontrolu s Janou 

Dohnalovou a Ivanou Bauerovou za 1.Q.2017. Bylo kontrolováno usnesení 

zastupitelstva obce, uzavřené kupní smlouvy a stížnosti a podněty od občanů.  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne 

11.4.2017. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  Předseda finančního výboru, Petr Kročil, provedl kontrolu účetních a pokladních 

dokladů za 4.Q.2016 spolu s Markétou Janíkovou a Janou Bulovou. Doklady byly 

v pořádku. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 10.4.2017. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Je nutné, vzhledem k výdajům, které nebyly schváleny v rozpočtu, provést rozpočtové 

opatření č.1. To se týká především navýšení položky oplocení zahrádek, zabudování 

solárního svítidla, příjem i výdaj týkající se tomboly společenského večera, DPP – 

údržba obce, rekonstrukce koupelny v obecním bytě, zhotovení a vybavení posilovny, 

prodej sekačky, navýšení položky daně z příjmů FO. Účetní obce upozornila na změnu 

položky 1351, která byla s účinností od 1.1. zrušena a  nahrazena položkou 1382. 

V rozpočtu obce bylo účtováno na položku 1381, rozpočtovým opatřením č.1 bude 

položka přeúčtována na položku 1382. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017 tak, jak bylo 

předloženo. 
Schváleno všemi přítomnými. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený záznam o změně čísla 

položky rozpočtové skladby, kdy na základě novely vyhlášky o rozpočtové 

skladbě došlo ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena položkou 

1382. 

Ad. 5  Starosta obce informoval zastupitelstvo o provedené kontrole hospodaření obce za rok 

2016, která proběhla 5.4.2017, s výsledkem bez chyb a nedostatků. Zpráva o kontrole 

bude předložena na příští schůzi ZO, společně se Závěrečným účtem obce za rok 2016. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informaci na vědomí 

 

Ad. 6  Veřejná schůze se bude konat v pátek 5.5.2017 v 18.00 hod. Program bude včas 

zveřejněn. 

 

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

Ad. 7  Dne 10. května 2017 (středa) se v 15:00 hodin  uskuteční  na obecním úřadě v Malé 

Štáhli veřejné ústní jednání  k záměru změny v užívání stavby z haly pro skladování na 

halu pro výrobu firmy KOVOŠROT – MORAVIA CZ a.s. Toto oznámení je zveřejněno 

na úřední desce obce Malá Štáhle. 
 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 8 Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost paní Pastyříkové na pokácení dřevin 

nacházejících se v blízkosti jejího domu. Po místním šetření a konzultaci s odborem 

životního prostředí v Bruntále se vydá nesouhlas. Na jaře se provede kontrola stromů, 

kdy se pozná, zda jsou nemocné či staré a je potřeba je skácet. Ostatní se pak bude řešit 

v období vegetačního klidu. 

 

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

 

Ad. 9  Oplocení, kolem obecních zahrádek, se bude realizovat letos v průběhu jara – léta. 

  

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad.10  Zastupitelé zvažují předčasné splacení úvěru do konce volebního období. Jednalo by 

se o mimořádné splátky bez sankcí. Další možností je ponechat splátky úvěru, který by 

byl splacen k 31.12.2019. Účetní připraví na příští schůzi propočet úroků i s poplatky za 

úvěrový účet, které bychom ušetřili, kdybychom úvěr předčasně splatili. 

  

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

 

Ad. 11  Různé: 

 Termín brigády na úpravy doskočiště dětského hřiště a terénní úpravy kolem hřiště 

bude zveřejněn. 

 Zvažuje se nabídka letního kina pro zpestření ukončení prázdnin dětem.  

 Pálení čarodějnic se uskuteční v neděli 30.4.2017. Plakátky budou zveřejněny. Pro děti 

bude zakoupeno občerstvení (limonáda+špekáčky). Stavění máje proběhne v sobotu 

29.4.2017. 

 Za každou starou nepoužívanou dekoraci (i nefunkční) vymění firma Ateliér Mauer za 

novou vánoční ozdobu se slevou 20 %. Našimi pracovníky VPP bude provedena 

kontrola vánočních ozdob.  

 KÚ MSK informoval obce o možnostech spolufinancování kotlíkových dotací. 

 14.3.2017 bylo doručeno vyrozumění o provedeném návrhu na vklad do katastru 

nemovitosti – Smlouva o zřízení věcného břemene s paní Komůrkovou.  

 Ústav historických věd Opava oslovuje muzea, zda by byla ochotna poskytnout 

historické informace, jejichž výsledkem bude zhotovení historických map. Akce je 

bezúplatná a zastupitelé se shodli ji podpořit. 

 

Usnesení č.11:  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení (limonáda, 

špekáčky) pro děti na akci pálení čarodějnic v neděli 30.4.2017. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

Mimo program jednání: 

 

Petr Kročil upozornil na rozbitou uvítací ceduli a čekárnu. Uvítací cedule se bude v brzké 

době předávat obci z majetku SOR. Zatím je tedy v řešení SOR. Rozbitou čekárnu budeme 

řešit s pojišťovnou. 
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Jana Dohnalová se dotazovala na opravu cesty kolem rodinného domu Bauerů. Oslovíme 

firmu, která opravuje cesty, kolik by oprava stála. 

Petr Šanovec podal krátkou informaci o schůzce, která se bude konat 10.5.2017 na Obecním 

úřadě. 

Jana Bauerová upozornila na pracovní pomůcky pro VPP. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 12.4.2017 v 19.45 hod. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  15.5.2017  v 18 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 19.4.2017 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


