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Č.j.83/02/2021  

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 2/2021 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 31. března 2021 v 17.00 hod. v Obecním domě 
 

Přítomni členové ZO: Ladislav Podhorský, Vladimír Studený, Bc. Petra Neshodová, Petr 

Kročil, David Janík, Jana Bauerová 

Nepřítomni členové ZO: Milan Mackura 

Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Vladimír Neshoda, Michal Podhorský 

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 Ing. Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a Petr Kročil. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 1/2021 

2. Rozpočtové opatření č.1 

3. Plnění rozpočtu za rok 2020 

4. Výsledky kontroly hospodaření z KÚ MSK 

5. Směrnice č.1/2021 

6. Dlouhodobý plán revizí – nabídka 

7. Strategický plán obce 2021 – 2025 

8. Obecní byt č. 35/5 

9. Žádost o finanční příspěvek – Diakonie Rýmařov 

10. Žádost o finanční příspěvek – stacionář Škola života 

11. Informace k VPP 

12. Informace z 62. členské schůze SOR 

13. Různé: 

 Kolaudace cyklostezky 

 Sčítání lidu 

 Odpadové hospodářství 

 Dotace  - hřiště 
 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.1/2021 ze dne 20.1.2021 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
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Ad. 2  Rozpočtové opatření č.1/2021 se týká především zakoupení zametacího kartáče a zimní 

údržby místních komunikací. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2021 tak, jak bylo 

předloženo. 

   Pro: 4 přítomní členové ZO, proti: 0, zdrželi se: 2 přítomní členové ZO 

(Vladimír Studený, Petr Kročil) 

   Rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo schváleno. 

Ad. 3  Zastupitelům obce byl předložen výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2020. Skutečné 

příjmy dosahují 96,08% plnění schváleného rozpočtu a výdaje 93,52%. 

 

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

Ad. 4 Dne 10.2.2021 proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2020 odborem kontroly KÚ 

MSK Ostrava přes online komunikaci. Závěr kontroly je bez chyb a nedostatků. Zpráva 

z kontroly bude mj. přílohou závěrečného účtu, který bude společně se zprávou 

zveřejněn. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 5  Starosta obce předložil zastupitelům Směrnici č.1/2021 k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. Vedla se diskuze o rozhodování bez výběrového řízení, o němž 

rozhoduje pouze starosta. V tomto případě je stanoven limit 30.000,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č.1/2021 k zadávaní zakázek 

malého rozsahu. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  Dlouhodobý plán elektro revizí majetku obce na léta 2021 – 2030 začíná vstupní 

prohlídkou veškerého majetku a poté budou kontroly probíhat průběžně, dle 

předloženého plánu. 

 

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

Ad. 7  Je nutno aktualizovat Strategický plán obce na léta 2021 – 2025. Podrobněji se plánem 

budou zastupitelé zabývat na příští schůzi. 

 

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

 

Ad. 8  Žádost o pronájem obecního bytu č.5 v domě č.p. 35 podal pouze pan Ladislav 

Podhorský.  

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního bytu č.5 v domě č.p.35 

panu Ladislavu Podhorskému za podmínek, které již ZO schvalovalo. 
 Pro: 5 přítomných členů ZO, proti: 0, zdržel se: 1 člen ZO (Ladislav 

Podhorský). 

 Pronájem bytu byl schválen. 
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Ad. 9  Diakonie ČCE se sídlem v Rýmařově poslala žádost o finanční příspěvek na rok 2021 

pro svou činnost, kterou věnuje mj. i obyvatelům obce. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 7000,-Kč 

Diakonii ČCE se sídlem v Rýmařově. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10  Stacionáři Škola života ve Frýdku – Místku se finanční příspěvek poskytovat nebude. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce neposkytne finanční příspěvek Škole života ve  

Frýdku -  Místku. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11  Na veřejně prospěšné práce budou letos přijati 2 pracovníci na dobu od 1.4.2021 do 

30.11.2021. 

 

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

 

Ad. 12 Pan starosta podal informaci ze schůze SOR, kde se mj. projednávala dotace na 

elektronické úřední desky, strategie odpadového hospodářství a s ní spojený nový 

Zákon o odpadech platný od 1.1.2021. 

 

Usnesení č.12  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 13 Různé:   

 Dne 18.3. proběhlo v obecním domě setkání před kolaudací cyklostezky, aby se 
doplnila potřebná hlášení a zajistily dokumenty potřebné k vydání souhlasu.  

 Informace o sčítání lidu 2021 je zveřejněna na internetových stránkách obce  

i kamenné úřední desce. Sčítání bude probíhat do 11.5.2021. 

 V rámci odpadového hospodářství podal pan starosta informace k možnému 
pytlovému svozu papíru, likvidaci pneumatik a k problematice spaloven.  

 Na rekonstrukci hřiště byla podána žádost o dotaci na KÚ MSK Ostrava a MMR ČR. 
Zastupitelstvo kraje schválilo tuto dotaci ve výši 338.700,-Kč, s nutnosti doplnit 

potřebné dokumenty do 17.6.2021. Od MMR zatím žádné vyjádření zasláno nebylo. 

Zastupitelstvo obce bude tuto záležitost projednávat na příští schůzi. 

 

Usnesení č.13  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 31.3.2021 v 18,30 hod. 

 

Zápis zhotoven dne: 9.4.2021,  zapsala: Ing. Jana Horňáčková 

 

 

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

 

   Vladimír Studený                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                        starosta 


