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Č.j. 408/02/2018 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 6/2018 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 25.6.2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Bc. Petra Neshodová, David 

Janík, Jana Bauerová, Petr Kročil (dostavil se v průběhu jednání bodu č.2). 

Hosté: Jana Dohnalová, Věra Neshodová, Michal Minich 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.  
 

Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 6 

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 František Vlček. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení č.5/2018 

2. KOM – stavba plynovodu 

3. Rozpočtové opatření č.2/2018 

4. Komunální volby 2018 

5. Dotace na revitalizaci území po důlní činnosti 

6. Informace ke kontrolám z KÚ ze dne 16.5.2018 

7. Informace k VPP 

8. Různé: 

• Vyhodnocení srazu rodáků 

• Akce červenec-srpen 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.5/2018 ze dne 28.5.2018 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Pan Michal Minich představil projekt stavby plynovodu, plánované firmou Kovošrot, 

provozovna Malá Štáhle, který chtějí vybudovat především kvůli úspoře nákladů. Jako 

výhoda, se podle pana Minicha, jeví také možnost připojení na plynovod firmy Vesper 

Frames s.r.o. a do budoucna i místních domků. Od obce žádají schválení projektu 

stavebního řízení, respektive souhlas s vedením plynovodu, který by byl veden přes 

našich pět pozemků. Pan starosta, po prostudování územního plánu zjistil, že se v obci 

nepočítalo s plynofikací, což by nebyl takový problém, protože technické infrastruktury 

nemusí podléhat změně územního plánu. Nicméně rád by tyto podmínky prodiskutoval 

se stavebním úřadem v Rýmařově. Na příštím jednání zastupitelstva obce bude proto 

tato žádost ke schválení zastupitelstvem obce znovu projednána. Na dotaz paní 
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Dohnalové, proč je provoz linky tak hlučný, zněla odpověď, že se provádí měření 

hlučnosti, ve výsledcích však nejsou limity překračovány. Jediná možnost jsou otevřená 

vrata při větrání haly. Další dotaz byl ohledně zvýšení výroby po vybudování 

plynovodu, Bc. Petry Neshodové. Dle pana Minicha, jde skutečně pouze o úsporu 

nákladů, provozní řád se měnit nebude. 

 

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

 

Ad. 3  Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.2, které se týká převážně 

proúčtování v rámci § v záležitostech kultury a komunálních služeb. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.2 tak, jak bylo 

předloženo. 

Pro: 5 členů ZO, 2 členové ZO se zdrželi hlasování. 

Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno. 

 

Ad. 4  Komunální volby budou probíhat ve dnech 5.-6.10.2018. Pan starosta podal informace 

k podání kandidátních listin. Navrhuje se zachovat počet členů ZO i na další volební 

období v počtu sedm. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů 7 na příští volební období 2018-

2022. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Pan starosta podal informace k dotaci a realizaci akce na revitalizaci území po důlní 

činnosti. Chystá se rozpočet na tuto akci, který se předloží ministerstvu financí ke 

konečnému rozhodnutí. 

 

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

 

Ad. 6 Na minulé schůzi seznámil pan starosta zastupitele s výsledky kontrol z KÚ MSK ze 

dne 16.5.2018. Protokoly z těchto kontrol již byly doručeny. 

 

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

 

Ad. 7  Druhá žádost, o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění 

uchazečů o zaměstnání, byla zamítnuta. Důvodem pro zamítnutí byla skutečnost, že 

úřad práce nemá dostatek vhodných uchazečů o zaměstnání v naší obci. 

 

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

 

Ad. 8 Různé: 

• I když cimbálová muzika na poslední chvíli odvolala své vystoupení, sraz rodáků 

proběhl bez problémů a nejen místní se dobře pobavili. 
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• Pro děti jsou naplánovány prázdninové akce – spaní ve stanu, vaření kotlíkového 

guláše a pro všechny nohejbal, který se bude konat v měsíci srpnu. Na všechny akce 

předem upozorníme plakátky. 

 

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

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 25.6.2018 ve 20.00 hod..  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  23.7.2018  v 18 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 2.7.2018 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


