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Č.j. 285/02/2020 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 6/2020 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 12.10.2020 v 18.00 hod. ve společenském sále Obecního domu 

v Malé Štáhli 
 

Přítomni: Ladislav Podhorský, Vladimír Studený,  Bc. Petra Neshodová, David Janík, Petr 

Kročil, Jana Bauerová, Milan Mackura  

Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Vladimír Neshoda 

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 Ing. Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a Petr Kročil. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 5/2020 

2. Rozpočtové opatření č.3/2020 

3. Kontrola plnění rozpočtu za 2.Q/2020 

4. Kontrola finančního výboru 

5. Cenová nabídka na svoz odpadu na rok 2021 

6. Místní poplatky 

7. Oprava domu č.p.35 

8. Žádost SVJ Malá Štáhle 36 o odkoupení části pozemku 

9. Převod majetku SOR 

10. Změna č.2 územního plánu obce Malá Štáhle 

11. Zakoupení zametacího kartáče 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.5/2020 ze dne 31.8.2020 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3/2020, kterým se 

navyšují m.j. výdaje za bytové hospodářství, svoz odpadů a volby do zastupitelstev 

krajů. V příjmové položce byl obci poskytnut neinvestiční transfer ve výši  

1.250,-Kč/obyvatele, v rámci dopadu koronavirové krize.  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020 tak, jak bylo 

předloženo. 

 Pro: 4 přítomni ZO, proti: 0, zdrželi se: 3 přítomni ZO. 

 Rozpočtové opatření č. 3/2020 bylo schváleno. 
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Ad. 3  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 06/2020 byl v listinné podobě předložen 

zastupitelům obce. Účetní obce blíže seznámila zastupitele s čerpáním rozpočtu dle 

jednotlivých paragrafů. 

 

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

 

Ad. 4  Petr Kročil, předseda finančního výboru, přednesl zprávu z kontroly finančního výboru 

za 2.Q.2020. Kontrolovány byly účetní a pokladní doklady. Připomínky byly 

konzultovány s paní účetní v den kontroly. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru kontroly 

účetních dokladů za 2.Q.2020. 

Ad. 5  Od Městských služeb byly doručeny 2 nabídky na svoz odpadu na rok 2021, protože 

zatím není jasné, zda bude schválena novela zákona o odpadech. V obou případech se 

však jedná oproti roku 2020 o navýšení měsíční zálohy. Zastupitelé byli s oběma 

nabídkami seznámeni. 

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

 

Ad. 6  Se stále se zvyšujícími platbami za svozy odpadů se předpokládá navýšení místního 

poplatku za svoz odpadu od roku 2021. Na příští schůzi ZO bude zastupitelům 

předložena ke schválení nová obecně závazná vyhláška. 

 

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

 

Ad. 7  Starosta obce seznámil zastupitele se stavem oprav domu č.p.35, kde je již hotová 

oprava komínů. 

 

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

 

Ad. 8  SVJ Malá Štáhle 36 si nechá zpracovat geometrický plán parcely p.č. 344/4 pro prodej 

části tohoto pozemku o výměře 120m². 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

Ad. 9  Zastupitelstvo obce schválilo na květnové schůzi bezúplatný převod majetku ze SOR 

na obec. Vzhledem k zaúčtování čtvrtletních odpisů bude majetek převeden na obec 

k datu 1.10.2020. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje převod majetku ze SOR k 1.10.2020. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal 

stanoviska k návrhu změny č. 2 územního plánu obce Malá Štáhle. Městský úřad 

v Rýmařově obci tyto informace, jako pořizovatel, předložil zároveň s návrhem na 

usnesení, se kterým starosta obce zastupitele seznámil. 
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Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle po projednání schvaluje pořízení Změny 

č. 2 územního plánu Malá Štáhle zkráceným postupem dle § 55a zákona 

č. 183/2006 Sb. Obsahem změny je aktualizace zastavěného území, 

úprava vyvolaná novelou stavebního zákona a také bude prověřen soulad 

s nadřazenými územně plánovacími dokumentacemi. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11  Starosta obce, po předchozí domluvě s panem místostarostou, navrhl zastupitelstvu 

obce zakoupení zametacího kartáče za malotraktor Kubota, který bude využíván 

převážně na úklid cyklostezky za cenu 30.000,74 Kč. Zakoupen by byl v příštím roce. 

 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Mimo program jednání zastupitelé diskutovali o zábranách proti vjezdu automobilů na 

cyklostezku, o zápachu pocházejícího z firmy Kovošrot, o opravě hřiště a o firmě Brikastav. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 12.10.2020 v 19.30 hod. 

 

Zápis zhotoven dne: 22.10.2020 

 

Zapsala: Ing. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Vladimír Studený                                                                         Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                       starosta 


