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ZPRAVODAJSTVÍ 

z obydlené zatáčky 

 

Jaro 2016                                     
Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní 

úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 26,795 01 Rýmařov.               Připravuje Jana Bulová 

 

 

Notoricky známou Hamletovskou otázkou jsem si velmi  

intenzivně kladla posledních pár týdnů.  

Jen sloveso být mi alternovalo se slovesem psát a sloveso nebýt se 

slovesem nepsát. 

 

Po úmrtí pana starosty Pospíšila jsem se zařekla, že se Zpravodajem je 

konec, prostě skončil. V mém okolí se ovšem objevily náznaky, že zcela 

skončit by nebylo úplně správné. Nedokázala jsem se sama rozhodnout, 

pomohlo až mínění zastupitelstva obce, které „trvá“ na pokračování 

vydávání zpravodaje a plně jej podporuje, právě s odvoláním na památku 

našeho pana starosty – otce zpravodaje.  

 

Připravila jsem tedy pro Vás jarní číslo ZPRAVODAJE roku 2016. 

 

A co zajímavého se dočtete?! 

Krátce se vrátíme k důležitým událostem minulých týdnů a také se 

dočtete, co nás čeká v týdnech budoucích. Příjemné čtení.  
 

 

 

Kroniku obce Malá Štáhle do roku 1945 
je možno zakoupit na obecním úřadě za 50,-Kč. 
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Jarní únava versus jarní euforie 
 

S příchodem právě přicházejícího jara se cítíme velmi často oslabení, 
téměř bez energie. Nejsme v tom sami, stejně se cítili také naši předci. 
A právě tak jako oni i my se můžeme proti jarní únavě bránit a navodit si 
třeba i jarní euforii. Jak?!  Velice jednoduše, za pomoci přírodních 
prostředků. Každá negativní změna v organismu je úzce spjata s naším 
vnímáním času – biorytmem. Jarní únavou trpíme v důsledku nedostatku 
slunečního světla. Po proběhlé zimě je náš organismus vyčerpán a oslaben 
a díky tomu se zvyšuje pravděpodobnost transferu běžných infekčních 
nemocí.  
Jak se tedy bránit a posílit svůj imunitní systém? 
S příchodem jara je nutno zvýšit příjem ovoce a zeleniny. Tělo potřebuje 
doplnit vitamíny a minerály, zejména vitamín C a zinek.  Aby organismus 
lépe odolával okolním negativním vlivům, je velmi dobré užívat výtažky 
z léčivých rostlin, které jsou označovány jako adaptogeny -  takto 
alternativní medicína označuje rostlinný produkt zvyšující odolnost 
organismu proti negativním vlivům okolí. K nejznámějším adaptogenům – 
biostimulátorům, patří třapatka nachová – Echinacea  nebo ženšen všehoj, 
dále pak například rozchodnice růžová, klanopraška čínská, kustovnice 
čínská a mnoho a mnoho dalších rostlin známých zejména v čínské 
medicíně. 
Pokud ne zcela důvěřujete východní medicíně a preferujete místní 
životabudiče - nezoufejte. Také pro vás mám návod na doplnění energie  
a posílení obranyschopnosti.  Stačí se jen dobře rozhlédnout kolem sebe  
a zvolit jednu z mnoha možností – výborný špenát z mladých kopřiv 
rostoucích na klidném a čistém místě, případně čaj z takových kopřiv 
doplněný třeba o květy pampelišky nebo čerstvý chléb posypaný 
nakrájeným medvědím česnekem či těstoviny doplněné jednoduchým 
pestem z medvědího česneku, těstoviny můžeme doplnit také květy 
sedmikrásky, které čistí krev a stimulují funkci jater a žlučníku. 
 

Je zřejmé, že prostředků a metod, jak zatočit s jarní únavou je celá 
řada. Na nás je, kterou si vybereme a s pomocí které dokážeme 
v sobě jarní únavu proměnit na jarní euforii. Příjemné jarní dny. 

  

 

http://www.prozdravi.cz/trapatka-nachova/
http://www.prozdravi.cz/zensen-korejsky/
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Krátké ohlédnutí za již uskutečněnými společenskými akcemi 

Tou vůbec první společenskou akcí roku 2016 byl tradiční únorový 
společenský večer. Po odchodu pana starosty Pospíšila byli mnozí z nás 
v očekávání, v jakém duchu se ponese tato událost. Mohu říci, že současný 
starosta úvodem s grácií vzpomněl na svého předchůdce a věnoval mu, 
společně s přítomnými, tichou a uctivou vzpomínku a také příslib, že tradice 
pana Pospíšila, tedy přípitek šampaňským, bude pokračovat. 
Účast na Společenském večeru nebyla nikterak závratná. Jistou měrou se 
na ni podepsala skutečnost, že souběžně s ní byl pořádán podobný večer 
také v rekreačním zařízení Mlýn u Kročilů. To, které akce se ten, který 
občan účastnil, je jen a jen na jeho svobodné vůli. Nutno ovšem 
podotknout, že pokud má obec již takto málo obyvatel, měli by její občané 
spíše držet při sobě a ne proti sobě vést žabomyší malicherné války, které 
nic konstruktivního nepřinesou, a jejich jediným výsledkem bude separace 
obyvatel do jakýchsi skupinek. 
Závěrem nutno dodat, že díky některým místním a také posile ze sousední 
obce Velká Štáhle byl Společenský večer roku 2016 velmi vydařený  
a přítomní se dobře pobavili. A to bylo přeci hlavním cílem….. 
Součástí večera byla velmi, opravdu velmi bohatá tombola a k tanci  
a poslechu hrálo hudební duo bratři Tlachové T-BROS BAND Krnov. 
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Maškarní ples pro děti   

Maškarním plesem letos děti provázeli postavičky Pata a Mata a musíme 
přiznat, že se jim to skvěle dařilo. Oblíbené a známé soutěže doplnila tichá 
pošta a „čokoláda“ – tato hra spočívala v náhodě a rychlosti. Ten, kdo hodil 
kostkou šestku, musel rychle navléct rukavice, nasadil čepici a šálu  
a příborem pak mohl krájet a jíst čokoládu a to do té doby, než další hráč 
hodil kostkou šestku. Některé děti měly smůlu a než se stačily zimně 
dostrojit, už jim spoluhráč „rval“ čepici z hlavy. Byl to zkrátka frmol. Masky 
byly krásné a vyhrály všechny, kteří se zúčastnily. Odměny byly sladké 
(bonbóny, fidorky, zákusky…..), ale i mandarinky a banány. 

Stavění máje + Pálení čarodějnic 

Počasí nám přálo na obě akce. Děkujeme pánům, kteří již tradičně, jako 
stará parta, postavili májku, kterou nachystali a nazdobili naši pracovníci 
VPP. 
Čarodějnice a čarodějové se tentokrát rozhodli, že společně prožijí 
sportovní odpoledne. Soutěžilo se v hodu na koš, letu koštětem, aerobiku  
a sportovní klání bylo zakončeno fotbalovým utkáním. Po zdařilých 
výkonech přišlo na řadu občerstvení v podobě masitých červů a pořádně 
opečených špekáčků s krvavou limonádou. Na příští rok bude „čarodku na 
spálení“ připravovat Peťka, která po poradě nejstarších čarodějnic vyhrála 
soutěž o nejoriginálnější účes. A už teď mohou všichni přemýšlet, nad 
nejoriginálnějším veršem o čarodějnicích, což bude úkolem příští rok. Jo, je 
ta tak drahé přítelkyně, nestačí jen dobře vypadat, také zapojit mozkové 
závity je zapotřebí!!! Tak se na Vaše verše už teď těšíme  
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A na jaké akce se můžeme těšit v nejbližších dnech? 

Už tuto sobotu 28.5.2016 se v 15.00 setkáme na nohejbalovém hřišti, 
kde oslavíme Den dětí a navečer pokácíme májku. 
V neděli 26.6.2016 se v 11.30 uskuteční v místní kapli poutní mše 
svatá. Povede ji náš známý a oblíbený pan děkan František Zehnal 
z Rýmařova. Všichni jste srdečně zváni. 
O ostatních akcích Vás budeme informovat a těšíme se na Vaši účast. 

Společenská kronika 

Stále jsem dumala, která to melodie doprovodila pana starostu na jeho 
poslední cestě. Už to vím, Barunka ji hraje na housle. Je to skladba AIR od 
Johana Sebastiana Bacha. Vždy když ji slyším, vzpomenu na pana 
Pospíšila. 
 
Říká se  - Čas zahojí všechny rány. Nesouhlasím. Rány přetrvávají. Čas  
a rozum chrání duševní zdraví, rány zakrývají jizvy a bolest ustupuje, ale 
nikdy nezmizí. Rose Kennedyová 

 
Oslavenci měsíců leden, únor, březen, duben, květen  

    

Rechtorik Rudolf 81 let Lašák Antonín 75 let 

Bršťák Karel 60 let Kročilová Marie 65 let 

Bauer Pavel 50 let Janáčová Martina 40 let 

Zamcová Marcela 45 let Toman Marek  35 let 

Bulová Jana 40 let Pavlíková Jana 30 let 

Rechtoriková Anna 80 let Tomek Lukáš 35 let 

  Bula Radek  20 let 

 

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let 

 

 

Rozloučili jsme se….. 

s panem Milanem Bumbálem, který 
odešel ve věku nedožitých 66 let. 

Čest jeho památce 

http://azcitaty.cz/rose-kennedyova/3806/
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MS v hokeji 

Po delší době jsem se účastnila sledování hokejového zápasu mezi naší a 
ruskou reprezentací v prostorech našeho obecního domu. Myslím, že každý 
český fanoušek co nejvíce doufá, že porazíme právě „Rusáky“, v souvislosti 
se sbornou je rivalita opravdu velmi velká. 
Je obrovská škoda, že občasník nedokáže poskytnout audio záznam, 
protože to bylo opravdu něco. 
Asi patnáct „nažhavených“ fanoušků má upřené pohledy na obrazovku  
a velmi fundovaně komentují každý krok našich borců a rozhodnutí sudích. 
Nejrozohněnější hlášky Davida Janíka: 

„ Skvěle dneska hrajou kluci naši“ 
„ Máme dneska jednou za rok štěstí a Rusi mají smůlu“ 

opravdu mluví za vše. Je opravdu velká škoda, že se našim hráčům 
nepodařilo dostat do čtvrtfinále. Tak snad příští rok – věříme jim. 

Co nás - občany zajímá 

Co se to děje na nohejbalovém hřišti. Popisuje Petr Kročil. 

Hlavním důvodem pro úpravu hřiště bylo odvodnění hřiště. Je známo, že 
ještě tři dny po bouřce nebo vydatnějším dešti stála v rohu hřiště voda. 
Práce byly naplánovány již delší dobu, začalo se až na přelomu října  
a listopadu roku 2015. 
Nejprve se odtěžilo a odvozilo 25 cm šotoliny – drobný štěrk frakce 0.4 mm, 
následovalo vykopání šesti odvodňovacích drenáží ve vzdálenosti 2 metry 
od sebe, po celé ploše hřiště. Drenážní trubky jsou u kiosku svedeny 
v jednu, ta ústí do potoka.  
Po drenážích bylo na celou plochu hřiště navezeno 10-15 cm Moravské 
droby frakce 16/32, která byla rozhrnuta a uválcována. Dále byly vykopány 
poškozené obrubníky na dvou stranách hřiště, ty byly nahrazeny novými, 
tím se celé hřiště srovnalo, teď je „ve váze“, což předtím nebylo a proto se 
voda na hřišti „držela“. Zbývající obrubníky, směrem k bývalé hospodě  
a bývalému lágru, byly ponechány. Jsou ještě v uspokojivém stavu. Pak se 
navezl jemný kámen, který se srovnal a pánové Janík a Podhorský jej 
ujezdili vibrační deskou, finální vrstvu tvoří 3 cm šotoliny.  
Součástí úpravy hřiště bude také vybudování zámkové dlažby před 
kioskem a v místě, kde je gril a udírna. To přinese větší bezpečnost pro 
účastníky akcí konaných na hřišti a také komfort. Úplně poslední fází bude 
zatravnit plochu kolem kiosku. 
Pozn. úřadu: v sobotu 21.5. proběhla narychlo svolána brigáda k úpravě 
hřiště po rekonstrukci. Děkujeme těm, kteří se zúčastnili. 
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Mezinárodní den žen 

Nejen ženy, ale i jejich drahé polovičky a také děti se těší na pohodové 
posazení při příležitosti tohoto, dříve zatracovaného a dnes již znovu 
objeveného a oblíbeného svátku. 
V březnu 2011 se toto posezení konalo „zkusmo“ poprvé a od té doby se 
těší velké oblibě. 
Nejinak tomu bylo také letos. Přítomné ženy byly starostou obce mile 
přivítány, byly obdarovány kytičkou a malým příjemným pohoštěním. 
Program pokračoval velmi citlivými básničkami na téma ženy, jejich 
obětování se, cit a láska k dětem k rodině……..Ty z nás, které jsme naplno 
vnímaly nádherné, citlivé, pravdivé i tísnivé verše, se nedokázaly ubránit 
slzám a ostatně, není proč se za ně stydět. 
Další slzy na sebe nenechaly dlouho čekat, tentokráte to ale byly slzy 
smíchu. Těm se nedalo ubránit při vydařeném amatérském divadelním 
představení našich dětí. Společně nazkoušely představení na téma 
„pracovní pohovor“ a opravdu se jim to povedlo na velkou jedničku. Sexy 
Kačka, nadprůměrně inteligentní Barbora, ostýchavá Karolínka, 
důchodkyně Markéta, tak z takových uchazečů si vybíral ředitel Vendulka 
svou asistentku. Dopadlo to jako v životě, pokud je kvalitně naplněn výstřih 
nejsou až tolik důležité znalosti…….., opravdu to holky vystihly. Nutno 
podotknout, že trénovaly poctivě celý týden. Další částí programu byly 
oblíbené básničky, písničky a hudební vystoupení dětí. Tečkou kulturního 
dětského programu bylo pěvecké vystoupení „velkého dítěte“ Petry 
Horňáčkové.  Píšu o to podrobněji, protože ještě dnes mám husí kůži. 
S jakou vervou, dokonalostí, ale zároveň láskou zpívala píseň „Pro mámu“ 
bylo jednoznačně famózní. Vždy, když zpívala „mámo“, upřeně se dívala na 
svou maminku. Velmi zajímavé bylo pozorovat, jak všechny matky okolo 
ronily slzy a maminka Petry nic. Dotazovala jsem se a bylo mi sděleno, že 
plakala při zkouškách celý týden, takže měla odplakáno.  
Nakonec, když jsme si společně v sále všechny, nebo téměř všechny 
poplakaly, dětem jsme zatleskaly, vrhly jsme se do víru zábavy. 
Podpořit nás přišli také naše drahé polovičky a společně jsme poseděli  
a pobavili se do pozdních nočních hodin. 
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Veřejná schůze  

Večer před Filipojakubskou nocí patří tradičně první veřejné schůzi. Nejinak 
tomu bylo i letos, současný starosta zůstává věrný tradicím svého 
předchůdce. 
Hlavním bodem veřejné schůze bylo seznámení občanů se závěrečným 
účtem za rok 2015. Starosta obce velmi podrobně popsal všechny složky 
příjmů i výdajů obce Malá Štáhle a zevrubně vysvětlil každou položku. 
Závěrečný účet obce, včetně příloh, je k podrobnému prostudování 
zveřejněn na internetových stránkách obce. 
Dalším bodem bylo seznámení přítomných s novou službou firmy DIGIS. 
Firma nabízí aplikaci, s jejíž pomocí získá občan informace o pozemku, 
vlastnických právech, mapu pozemku a mnoho dalších rozmanitých 
informací. Starosta občany vyzval, že pokud budou mít zájem s touto 
aplikací pracovat, ať jej navštíví v úřadě, kde podrobně vysvětlí další 
postup. 
Dále byli přítomní seznámeni s plánem kulturních a společenských akcí 
v letošním roce, nabídka je opravdu pestrá.  
Zastupitelka Petra Neshodová upozornila občany, že pan Mgr. Vít Dvořák 
odstoupil z kontrolního výboru a hledá se tedy za něj náhradník, vyzvala 
občany k případnému přihlášení se k této funkci. 
Dalším tématem byla ČOV naší obce. Starosta uvedl, že po převzetí ČOV  
ze správy Městských služeb Rýmařov je nutno dát spoustu věcí do pořádku 
a vše se postupně řeší. Zastupitelstvo oslovilo bruntálský VaK, ale pod 
jejich správou by cena stočného byla 69Kč/m³. Cena je vysoká vzhledem 
k malému množství odebrané vody. Zastupitelé hledají možnosti, jak cenu  
co nejvíce snížit s tím, aby bylo vše papírově v pořádku. Bylo dohodnuto, 
že obec bude ČOV provozovat a ředitel VaKu Ing. Jouza bude zajišťovat 
správu jako pověřená osoba. Obecní úřad nyní hledá občana, který by měl 
zájem o obsluhu ČOV. Každopádně osoba, která bude mít ČOV na starost 
musí být řádně zaškolena. 
Cena stočného je od 01. 05. 2016 stanovena na 40,16Kč/m³. 
Posledním bodem schůze byla diskuze, do které se nikdo nepřihlásil. 
Po skončení schůze se v sále rozpoutala, jako vždy, neoficiální diskuze. 
Nový starosta obce vedení své první veřejné schůze zvládl bez problémů. 
 
Pozn. úřadu: Obsluha ČOV spočívá v každodenní kontrole objektu. 
Případným zájemcům o tuto činnost bude práce vysvětlena na OÚ. Měsíční 
odměna činí 3.000Kč-3.500Kč. Kdo má zájem, nechť se přihlásí na OÚ!!! 
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Krátký rozhovor s nově jmenovaným panem starostou 

První rozhovor jsme společně uskutečnili před čtyřmi lety a od té doby 
nastalo ve tvém životě pár zásadních životních změn. Osobní život nechme 
osobním a zaměřme se na druhou zásadní životní změnu. Od 13. 1. 2016 
zastáváš post starosty obce Malá Štáhle. 
Jak a kdy začala Tvá kariéra obecního zastupitele? 
Vše začalo po vojně. S Fanym Kadlecem a Radkem Bulou jsme dělali 
různé práce pro obec, říkali jsme si tehdy „HUBUK“, za mnohdy tvrdě 
vydělané peníze jsme si patřičně v místní restauraci užívali. Tehdy se mě 
začaly obecní problémy dotýkat, nebylo mi zkrátka lhostejné, co se v obci 
děje. V zastupitelstvu pana starosty Kubjáta jsem byl náhradník a když pan 
Kubját zemřel, stal jsem se členem zastupitelstva. V dalším volebním 
období jsem byl opět náhradník, a když pak Fany Kadlec z důvodu pracovní 
vytíženosti odstoupil, nahradil jsem jej a od toho dne jsem členem 
zastupitelstva obce Malá Štáhle. 
Jak moc náročné je vykonávat post starosty tak malé obce. Pro 
mnohé jsi „Ládík a Hujer“, ale rozhodně ne někdo, kdo se těší 
respektu? Navíc si ve funkci po tolik opěvovaném starostovi, což je 
zcela jistě nelehká role. Jak tě vnímají zástupci okolních obcí? 
Od počátku jsem počítal s tím, že nastoupit do funkce po panu Pospíšilovi 
nebude lehké. Ale není to vůbec o nějaké soutěživosti nebo vyrovnání se 
mu. Podstatou je udržet obec v chodu, ale i mnohé zlepšovat. Jak mě 
vnímají občané, nemohu posoudit. Je mi jasné, že mnozí mě znají od 
kočárku, ale přesto se domnívám, že není nemožné vybudovat si respekt, 
mnoho záleží také na občanech. Po pár měsících je však velmi brzy na 
jakékoli závěry.  
Jak mě „berou“ zástupci okolních obcí? Na první oficiální setkání starostů 
obcí Rýmařovska jsem šel s určitou pokorou, ale musím říct, že přijetí bylo 
přátelské a vřelé. Některé zástupce obcí jsem již osobně znal z dřívějška. 
Pan starosta města Rýmařova mě uvedl jako kolegu a bez problémů jsem 
se mezi ně začlenil. 
Také bych chtěl podotknout, že velmi vstřícného jednání se mi dostalo  
a dostává od různých úřadů. Bez problémů je možno dohodnout schůzku, 
na které se pak s odborníkem na dané téma pobavím. 
Jaké plány máš, coby starosta, do konce mandátu, tedy do října 2018.  
Zajištovat správný chod obce, dát do pořádku vše kolem ČOV, úklid obce, 
veřejné osvětlení a podobně. V horizontu dalších let pak, v návaznosti na 
územní plán, vybudovat určitý počet stavebních parcel, zajistit k nim 
inženýrské sítě a nalákat tak do obce další, nové obyvatelé, které naše 
obce jistě potřebuje.  

 
Děkuji a přeji hodně úspěchů při práci pro obec Malá Štáhle. 
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Z jednání obecního zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce dne 13.1.2016 

 Zastupitelstvo obce volí veřejnou volbou starostu obce Ladislava 
Podhorského. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje plán akcí na rok 2016. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemků p.č. St. 34 a p.č. 
350 se společnosti Nádražní z.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1. 
 

Zasedání zastupitelstva obce dne 1.2.2016 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Janu Bauerovou, jako předsedkyni výboru 
pro národnostní menšiny. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje odměny zastupitelům od 1.2.2016. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje používání služebního e-mailu a telefonu 
jen pro služební a pracovní účely obce Malá Štáhle. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zabezpečení všech potřebných hesel pro 
chod úřadu do zapečetěné obálky a založení do trezoru. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 10/2016 se Spojenými 
lesy s.r.o. Rýmařov. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb, spojených 
se správou webových stránek s Radkem Bulou ml. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje proúčtování celkové částky z fondu oprav 
na pokrytí částečné opravy ČOV, do účetní závěrky obce.  

 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 3 zápisu 07/2015 ze dne 
13.7.2015 – schválení výpočtu stočného podle tabulky republikové 
spotřeby.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje výpočet stočného podle spotřeby vody  
u všech odběratelů za rok 2015.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení vodoměru pro zajištění odběru 
ze studny a pro výpočet stočného podle tohoto stavu a následnou 
fakturací, v dalších letech. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení diktafonu v ceně cca 2000,-Kč. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje 150,-Kč/dítě na dětský maškarní ples 
20.2.2016.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje pohoštění pro ženy k MDŽ 5.3.2016. 
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Zasedání zastupitelstva obce dne 14.3.2016 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 pojistné smlouvy o pojištění 
majetku a odpovědnosti za škodu s Generali Pojišťovnou a.s., navíc  
o doplnění pojištění horní zastávky. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje likvidační komisi ve složení: Ing. Jiří 
Dvořák, Bc. Petra Neshodová, František Vlček s odměnou ve výši 
3000,-Kč. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016  
o místních poplatcích. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje dispoziční a podpisové právo s nakládání 
obecním účtem založeným v České spořitelně a.s. Rýmařov Ladislavem 
Podhorským, Ing. Jiřím Dvořákem a Františkem Vlčkem. Dispoziční 
právo k internetovému bankovnictví má Bc. Jana Horňáčková. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje složení výboru pro národnostní menšiny. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Malá Štáhle za rok 2015. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 347/2  
a 386/17 o celkové výměře 150 m² panu Ladislavovi Podhorskému, za 
0,50Kč/m². 

 Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu účetní Bc. Janě 
Horňáčkové ve výši 3000,-Kč. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje plný úvazek (40 hodin/týdně) účetní Bc. 
Janě Horňáčkové dle katalogu prací účetní, v 10. platové třídě od 
1.4.2016. 

 

Zasedání zastupitelstva obce dne 11.4.2016 

 Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 
115/1, 413/1, 87/3 a 55/2 se Státním pozemkovým úřadem. 

 Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 
75/2, 76/1, 77, 87/1, 87/5, 107/1, 107/5, 410/3 se Státním pozemkovým 
úřadem. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě 
uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Malá Štáhle o zajištění výkonu 
přenesené působnosti na úseku přestupků. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.2. 
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 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného od 1.5.2016 na 
40,16Kč/m³. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje občerstvení pro děti na akci Pálení 
čarodějnic.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje občerstvení k akci stavění máje.  
 
 

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2016 

 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu panu Františku Dohnalovi  
s platností od 1.5.2016 se zaplacením 2-měsíční kauce bytu. 

 

Zasedání zastupitelstva obce dne 16.5.2016 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 se 
souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku 
hospodaření obce za účetní období 2015, sestavenou ke dni 
31.12.2015. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.3. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  
o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii mezi 
městem Rýmařov a obcí Malá Štáhle. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Prohlášení, že obec Malá Štáhle není  
a nikdy nebyla vlastníkem silniční vegetace v průjezdním úseku silnice 
I/11. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemků p.č. 344/7  
a 344/4 paní Mirce Ohnoutkové o výměře 50m² za cenu 0,50Kč/m². 

 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku 344/4 panu 
Vladimíru Studenému o výměře 54m² za cenu 0,50Kč/m². 

 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 108/2 panu 
Štěpánu Monincovi o výměře 704m² za cenu 0,50Kč/m². 

 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění kontrolního výboru o členku paní 
Ivanu Bauerovou. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení sladkostí a odměn pro děti na 
dětský den 150,-Kč/dítě.  

 
 
Celé znění zasedání zastupitelstva obce je zveřejněno na webových 
stránkách obce: 

http://www.malastahle.cz/Dokumenty/Usneseni-Zastupitelstva.aspx 


