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Č.j. 127/02/2021 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 3/2021 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 31.5.2021 v 18.00 hod. na  Malá Štáhle 
 

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

Janík, Milan Mackura, Jana Bauerová 

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 2/2021 

2. Kontrola hospodaření KÚ MSK 

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2020 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2020 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2021 

6. Kontrola plnění rozpočtu za 1. Q. 2021 

7. Kontrola finančního výboru. 

8. Kontrola kontrolního výboru. 

9. Dotace na obnovu hřiště 

10. Smlouva s DIGIS s.r.o. 

11. Smlouva o výpůjčce – kaple 

12. Poradenská činnost – kůrovec 

13. Spojené lesy – zpráva o hospodaření 

14. Smlouvy – věcná břemena s fa Kovošrot s.r.o. 

15. Vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu 

16. Pozemky – přímý prodej 

17. Sběrný dvůr – uskladnění pneumatik 

18. Kolaudace cyklostezky 

19. Rekonstrukce bytu 35/5 

20. Pouť v místní kapli 2021 

21. Strategický plán obce Malá Štáhle  
 

 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.2/2021 ze dne 31.3.2021 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
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Ad.2 Kontrola hospodaření byla provedena dne 10.2.2021 on- line formou, tedy výhradně  

e-mailem a telefonicky. Z provedené kontroly byla pořízena Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření, která je přílohou Závěrečného účtu obce.  Kontrolou nebyly 

zjištěny chyby ani nedostatky.  

 

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

 

Ad. 3 Návrh Závěrečného účtu obce Malá Štáhle byl zveřejněn na úřední desce, včetně 

povinných příloh, v době od 14.5.2021 do 1.6.2021 a nebylo k němu připomínek. 

Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2020 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 

zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2020 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby  

a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na 

hospodaření územního celku v budoucnosti.  

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Štáhle za rok 

2020, se souhlasem s celoročním hospodařením, bez výhrad. 

Pro: 4 přítomni členové ZO, proti: 0, 3 členové ZO se zdrželi hlasování 

(Vladimír Studený, Petr Kročil, Milan Mackura). 

Závěrečný účet obce za rok 2020 byl schválen. 
 

Ad. 4  Zastupitelé byli seznámeni s dokumenty, které jsou zapotřebí ke schválení účetní 

závěrky. Ty jsou zveřejněny spolu se závěrečným účtem za rok 2020. K těmto přílohám 

patří rovněž inventarizační zpráva. Všechny dokumenty jsou definovány ve vyhlášce č. 

220/2013 Sb. o požadavcích na schválení účetních závěrek. Výsledek kontroly 

hospodaření obce je zjištěním, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz 

účetnictví o finanční situaci obce. 
 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku 

hospodaření obce za účetní období 2020, sestavenou ke dni 31.12.2020. 

Pro: 4 přítomni členové ZO, proti: 0, 3 členové ZO se zdrželi hlasování 

(Vladimír Studený, Petr Kročil, Milan Mackura). 

Účetní závěrka obce za rok 2020 byla schválena. 

 

Ad. 5 Rozpočtovým opatřením č. 2/2021 se navyšuje především § 3639. Jedná se o poplatek 

za odnětí lesní půdy v důsledku stavby cyklostezky, kdy se z tohoto poplatku vrací do 

rozpočtu obce 40 % ze zaplacené částky. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 tak, jak bylo 

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

(Vladimír Studený, Petr Kročil, Milan Mackura). 

 Rozpočtové opatření č.2/2021 bylo schváleno. 
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Ad. 6 Zastupitelům byl předložen výkaz pro plnění rozpočtu za 1.Q.2021. V příjmech je 

skutečné plnění rozpočtu ve výši 23,17% schváleného rozpočtu, výdaje ve výši 15,26%. 

 

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

Ad. 7  Finanční výbor provedl kontrolu účetních a pokladních dokladů za období 4.Q.2020  

a za 1.Q.2021. Finanční výbor doporučuje navýšit paušální částku u mobilního 

operátora u telefonního čísla pana místostarosty, nebo doplatit tuto částku nad rámec 

paušálu, což je pan místostarosta ochoten zaplatit. Vzhledem k tomu, že máme  

u mobilního operátora nastaveny tři tel. čísla, bude dále v jednání, zda výši paušálu 

upravit.  

 

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

 

Ad. 8 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení za 4.Q.2020 a 1.Q.2021 se závěrem, 

že usnesení ZO jsou průběžně plněna. Zastupitelstvu obce dává kontrolní výbor podnět 

k řešení nájezdu pro autobusy směr z Bruntálu do Rýmařova, kdy nájezd je v havarijním 

stavu. 

 

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

 

Ad. 9 Pan starosta seznámil zastupitele obce se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu 

kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace multifunkčního hřiště“ 

s Moravskoslezským krajem v Ostravě. Obci bude poskytnuta investiční dotace 

v maximální výši 44 % uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 338.700,-Kč. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na „Rekonstrukci a modernizaci 

multifunkčního hřiště“. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na „Rekonstrukci a modernizaci 

multifunkčního hřiště. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10  Smlouva s DIGIS s.r.o. na rok 2021 obsahuje kromě běžných činností týkajících se 

aktualizací map také pasportizaci veřejného osvětlení.  

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na rok 2021 s firmou DIGIS s.r.o. 

Ostrava. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11  Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce kaple se uzavírá na dobu určitou (10 let)  

a bezúplatně s farností Břidličná, pod kterou naše obec patří. 

 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce kaple 

s farností Břidličná. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 12  Stejně jako v minulých letech bude firma Foresta SG, Vsetín podávat žádost  

o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity pro obec. V návaznosti na 

opravu lesních a místních komunikací je třeba mít zpracovánu projektovou 

dokumentaci. S cenovou nabídkou obec oslovila firma Dopravní projekce Rýmařov  

a pan starosta informoval zastupitele o rozsahu této nabídky, s nimiž zastupitelé 

souhlasí.  

 

Usnesení č.12  Zastupitelstvo obce schvaluje využití poradenské služby v oblasti lesnictví 

na téma "P4 - Diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků“. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření smlouvy o poskytnutí 

poradenské služby s poradcem akreditovaným MZe pro oblast lesnictví, 

odpovídající vzoru smlouvy dle "Pravidel pro poskytování finančních 

prostředků v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství 

na období 2021 - 2025“. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zmocnění poradce akreditovaného 

MZe pro oblast lesnictví k podání "Žádosti o poskytnutí podpory v oblasti 

akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství na období 2021-

2025" a administrací této žádostí o dotaci včetně všech úkonů s tím 

spojených. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na projektovou dokumentaci 

„Oprava místní komunikace v obci Malá Štáhle“ a pověřuje starostu 

k podání závazné objednávky na její zpracování. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 13  Pan starosta informoval zastupitele obce o stavu hospodaření v obecních lesích dle 

zprávy od Spojených lesů Rýmařov. 

 

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

 

 

Ad. 14  Zastupitelé byli již minulý rok informováni o nutnosti uzavřít s firmou Kovošrot – 

Moravia CZ a.s. a s Nádražní z.s. Smlouvy o věcném břemeni, týkající se služebnosti 

cesty a stezky parcely St. 34 a služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, 

provozování, údržbě a opravách plynovodní přípojky pozemků parcela č. 433, 363/4, 

361 a 362. Smlouvy jsou bezúplatné na dobu neurčitou s právními účinky od 20.1.2021. 

 

Usnesení č.14  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 15  Ke schválení byla předložena Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku 

z pobytu. 

 

Usnesení č.15  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 16  Vzhledem k tomu, že již není možné žádat SPÚ o bezúplatný převod, musí nyní obec 

žádat o přímý prodej, tzn. o úplatný převod. Jedná se o tyto pozemky p.č. 77, 107/1, 

386/15, 410/3, 413/1, 440/3 a 440/11. 

 

Usnesení č.16  Zastupitelstvo obce schvaluje přímý prodej  - úplatný převod pozemků 

p.č. 77, 107/1, 386/15, 410/3, 413/1, 440/3 a 440/11 z vlastnictví Státního 

pozemkového úřadu dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 

majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Zastupitelstvo obce schvaluje a souhlasí s převzetím závazku – nájemní či 

pachtovní smlouvy, na předmětných pozemcích p.č. 77, 107/1, 386/15, 

410/3, 413/1, 440/3 a 440/11, pokud na nich váznou. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 17  Uskladněním pneumatik na sběrném dvoře a následné likvidaci, která je vzhledem 

k nebezpečnému odpadu nákladná, navrhuje starosta zpoplatnit příjem pneumatik na 

sběrný dvůr částkou 30,-Kč/kus. Zastupitelé s navrhovanou částkou souhlasí. Dále se 

diskutovalo o pořízení kamerového systému či fotopasti na sběrný dvůr.  

 

Usnesení č.17  Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek 30,-Kč/kus pneumatiky, která 

bude uskladněna na sběrném dvoře. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 18  Dne 27.5.2021 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka na stavbě „Revitalizace území 

po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové aktivity  

a turistiku“. Následně byl vydán kolaudační souhlas. 

 

Usnesení č.18  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 19  Starosta obce navrhuje revokovat usnesení č.8 ze dne 31.3.2021 o pronájmu bytu 

35/5. A záměr pronájmu zveřejnit až poté, co bude byt po kompletní rekonstrukci a 

bude tak připraven k pronajmutí. 

 

Usnesení č.19  Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 8 ze dne 31.3.2021 o pronájmu 

bytu č. 35/5. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 20  Pouť v místní kapli se uskuteční v neděli 20.6.2021 v 11.30 hod. Informace bude 

zveřejněna na úřední desce a plakátky budou vhozeny občanům do schránek. 

 

Usnesení č.20  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 21  V rámci strategického plánu obce na roky  2021 – 2025 navrhují zastupitelé např. tyto 

úpravy: oprava cest kolem autobusových zastávek, obnovu zeleně, výsadbu keřů  

a stromů, dokončení stavebních parcel, rozšíření urnového háje.  

 

Usnesení č.21  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 31.5.2021 ve 20:30 hod.  

 

Zápis zhotoven dne: 8.6.2021 

 

 

Zapsala: Ing. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

 

   Vladimír Studený                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                        starosta 


