Obec Malá Štáhle
Č.j. 139/02/2022

ZÁPIS

A USNESENÍ

č. 4/2022
o průběhu zasedání
zastupitelstva obce Malá Štáhle
konaného dne 29.6.2022 v 18.00 hod. ve společenském sále Obecního domu
v Malé Štáhli
Přítomni členové ZO: Ladislav Podhorský, Vladimír Studený, Bc. Petra Neshodová, Jana
Bauerová, Petr Kročil, David Janík, 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 3/2022.
2. Schválení závěrečného účtu za rok 2021.
3. Schválení účetní závěrky.
4. Rozpočtové opatření č.3/2022.
5. Stanovení počtu zastupitelů na nové volební období 2022 – 2026.
6. Pronájem části pozemku p.č. 386/13.
7. Pronájem části pozemku p.č. 347/2.
8. Prodej části pozemku 82/1 a 443.
9. Pronájem obecního bytu 35/2.
10. Pronájem obecního bytu 35/3.
11. Pronájem obecního bytu 35/5.
12. Závěrečný účet SOR.
13. Slavnostní otevření cyklostezky a multifunkčního hřiště.
14. Turnaj v nohejbale.
15. Rekonstrukce bytů v domě č.p.35.
16. Kamerový systém v obci
17. Platební terminál
18. Cenová nabídka na opravu mostku
19. Cenová nabídka na svislou izolaci BD č.p.35
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Schváleno všemi přítomnými.
Záznam průběhu jednání:
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Ad. 1 Usnesení ze zápisu č.3/2022 ze dne 31.5.2022 jednání zastupitelstva obce jsou splněna.
Ad. 2 Návrh Závěrečného účtu obce Malá Štáhle byl zveřejněn na úřední desce, včetně
povinných příloh, v době od 2.6.2022 do 30.6.2022 a nebylo k němu připomínek.
Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření dle § 2
a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2021 byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby
a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c), zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo do 15 dnů od jejího
uzavření a dále neuveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu
se zákonem.
Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě:
při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Účetní obce upozornila na skutečnost, že územní celek je povinen podle § 13 odst. 1
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou
informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po
projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované
písemné informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
K nedostatkům uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření byla přijata systémová
opatření tak, aby se již v budoucnu tyto nedostatky neopakovaly.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Štáhle za rok
2021, se souhlasem s celoročním hospodařením, a to s výhradami, na
základě nichž územní samosprávný celek přijal opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků dle § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
Pro: 4 přítomni členové ZO, proti: 0, 3 členové ZO se zdrželi hlasování
(Vladimír Studený, Petr Kročil, Milan Mackura).
Závěrečný účet obce za rok 2021 byl schválen.
Ad. 3 Zastupitelé byli seznámeni s dokumenty, které jsou zapotřebí ke schválení účetní
závěrky. Ty jsou zveřejněny spolu se závěrečným účtem za rok 2021. 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. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období 2021, sestavenou ke dni 31.12.2021.
Pro: 4 přítomni členové ZO, proti: 0, 3 členové ZO se zdrželi hlasování
(Vladimír Studený, Petr Kročil, Milan Mackura).
Účetní závěrka obce za rok 2021 byla schválena.
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Ad. 4 Vzhledem k dokončené modernizaci multifunkčního hřiště se v obci bude opět po
letech hrát turnaj v nohejbale. Rozpočtovým opatřením č.3/2022 zahrnujeme do
rozpočtu § sportovní činnost.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 tak, jak bylo
předloženo.
Pro: 5 přítomných členů ZO, proti: 0, 2 členové ZO se zdrželi hlasování
(Vladimír Studený a Petr Kročil).
Rozpočtové opatření č.3/2022 bylo schváleno.
Ad. 5 V souladu s §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovuje
zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva obce Malá Štáhle na volební období
2022 – 2026, kteří budou zvoleni ve volbách do obecních zastupitelstev konaných ve
dnech 23. a 24. září 2022, na 7 členů.
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů ZO na 7 pro volební období
2022-2026.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 6

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 386/13 o výměře cca 450 m² byl zveřejněn od
2.6.2022 do 20.6.2022 a nebylo k němu připomínek.

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 386/13 panu
Pavlu Bauerovi.
Schváleno všemi přítomnými.
Ad. 7 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 347/2 o výměře cca 30 m² byl zveřejněn na úřední
desce v době od 2.6.2022 do 20.6.2022 a nebylo k němu připomínek.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku 347/2 paní Janě
Bauerové.
Pro: 6 přítomných členů ZO, proti: 0, 1 členka ZO se zdržela hlasování (Jana
Bauerová).
Pronájem pozemku byl schválen.
Ad. 8 Záměr prodeje části pozemku p.č. 82/1 a části pozemku p.č. 443 o výměře cca 3532 m²
byl zveřejněn ve dnech od 2.6.2022 do 20.6.2022. Žádost podala paní Vendula
Bezděčíková. Zastupitelé diskutovali o velikosti a využití pozemku. Proti prodeji
pozemku byli všichni zastupitelé.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků paní Vendule
Bezděčíkové.
Pro: 0 přítomných členů ZO, proti: 7 přítomných členů ZO.
Prodej pozemků nebyl schválen.
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Ad. 9 – Ad. 11
Záměry pronájmů obecních bytů byly zveřejněny na úřední desce od 12.6.2022 a do doby
uskutečnění zasedání zastupitelstva obce se nepřihlásil žádný zájemce. Pronájmy zůstanou
proto i nadále zveřejněny.
Usnesení č. 9 – 11 : Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.12 Návrh Závěrečného účtu SOR, včetně povinných příloh, byl zveřejněn na úřední desce
v době od 2.6.2022 do 20.6.2022.
Usnesení č.12: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.13 Slavnostní otevření cyklostezky a multifunkčního hřiště se uskuteční v sobotu
23.7.2022. Občané budou včas o této akci informováni.
Usnesení č.13: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.14 Tradiční turnaj v nohejbale se opět po letech uskuteční v sobotu 6.8.2022. Plakátky
budou zveřejněny.
Usnesení č.14: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.15 Rekonstrukce bytů se dokončují podlahovými pracemi. Záměry pronájmu jsou již
zveřejněny.
Usnesení č.15: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.16 Kamerový systém již zastupitelé řešili na několika schůzích. Pouze jedna firma podala
cenovou nabídku ve výši cca 200 tis. Kč. Zastupitelé diskutovali o ceně a k tomuto bodu
zatím nebudou přijímat usnesení.
Usnesení č.16: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.17 Obci byl nabídnut platební terminál, který by byl po určitou dobu zadarmo, poté
zpoplatněn. Využití platebního terminálu v obci se jeví jako nepotřebné.
Usnesení č.17: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Ad.18 Most přes LP Moravice v km 87,6 na místní komunikaci v obci je v havarijním stavu.
Došlo k odtržení a poklesu kraje opěry a propadu nosné konstrukce. Most vyžaduje
kompletní rekonstrukci. Ing. Jakub Dokulil ze Široké Nivy poslal cenovou nabídku na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ve výši 145 200 Kč.
Zastupitelé souhlasí s rekonstrukcí mostu.
.
Usnesení č.18: Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci mostu přes LP Moravice v km 87,6 na místní komunikaci
s Ing. Jakubem Dokulilem ze Široké Nivy a pověřuje pana starostu
podpisem smlouvy.
Schváleno všemi přítomnými.
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Ad.19 Cenovou nabídku na svislou izolaci bytového domu č.p. 35 zaslala pouze jedna firma,
a to v ceně cca 300 tis. Kč. Zastupitelé diskutovali o ceně a možnostech a nyní k tomuto
bodu nebudou přijímat žádné usnesení.
Usnesení č.19: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 29.6.2021 v 19.30 hod.
Zápis zhotoven dne: 8.7.2022
Zapsala: Ing. Jana Horňáčková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová …………….………..
Petr Kročil

Vladimír Studený
místostarosta

……………………….….

Ladislav Podhorský
starosta
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