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Č.j. 182/02/2022 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 5/2022 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 29.8.2022 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 

Hosté:  Petr Hrubý 

Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Vladimír Neshoda, Pavel Kročil st., Vendula 

Bezděčíková, Filip Štěpán 

 

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 4/2022 

2. Představení záměru výstavby větrných elektráren – fa Meridian Nová 

Energie s.r.o.  

3. Prodej pozemku p.č. 82/1 

4. Rozpočtové opatření č.4/2022 

5. Zpráva kontrolního výboru 

6. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 1.pol.2022 

7. Smlouva o poskytnutí poradenské služby -Foresta 

8. Pronájmy obecních bytů 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.4/2022 ze dne 29.6.2022 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2   Pan Petr Hrubý – projektový vedoucí firmy Meridian Nová Energie s.r.o. představil 

záměr výstavby větrných elektráren v katastru obce Malá Štáhle. Konečné rozhodnutí 

ponechávají zastupitelé na novém složení ZO po volbách, které se uskuteční v září. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 3  Záměr prodeje části pozemku p.č. 82/1 byl zveřejněn na úřední desce v době od 

12.8.2022 do 29.8.2022. Zájemci o tento pozemek byli na schůzi přítomni a diskutovali 

o možnostech prodeje se zastupiteli obce.  

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 82/1 o výměře 

1 130 m². 

 Pro: 0 členů ZO, proti: 7 členů ZO, zdrželi se: 0  členů ZO 

 Prodej části pozemku p.č.  82/1 nebyl schválen. 

 

 

Ad. 4   Rozpočtové opatření č. 4 se týká především doplatku vyúčtování elektrické energie  

a nadcházejících voleb do ZO a 1/3 Senátu PČR, kde se stejná částka promítne 

v příjmové i výdajové položce. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 tak, jak bylo 

předloženo. 

Pro: 4 členové ZO, proti: 0 členů ZO, zdrželi se: 3 členové ZO (Petr Kročil, 

Vladimír Studený, Milan Mackura) 

 Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno. 

 

 

Ad. 5  Bc. Petra Neshodová, předsedkyně kontrolního výboru,  seznámila členy ZO 

s výsledky kontroly plnění usnesení ZO za 1. pol. 2022. Kontrolní výbor nemá ke 

kontrolovanému období žádné připomínky ani námitky. 

 

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

 

 

Ad. 6  Zastupitelům obce byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 1. pololetí 

roku 2022. V příjmové části je rozpočet v plnění na 55,44 % skutečných příjmů, ve 

výdajové části pak na 38,60 % skutečných výdajů. 

  

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

 

Ad. 7  Stejně jako minulý rok zaslala firma FORESTA SG a.s., Vsetín smlouvu, týkající se 

poradenské služby na téma kontrolní mechanismy pro vlastníka lesa při 

obhospodařování jeho majetku. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou FORESTA SG a.s. 

Vsetín. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 8  Pronájmy obecních bytů jsou zveřejněny od 12.8.2022 a budou zveřejněny do doby 

projednání a schválení. O bytovou jednotku č. 3 v domě č.p. 35 projevil jako jediný 

zájem pan Michal Bauer s partnerkou. Podmínkou pronájmu bytu je čestné prohlášení  

o bezdlužnosti, složení kauce ve výši 3 nájmů a trvalý pobyt v pronajatém bytě.  

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě č.p. 35 panu 

Michalovi Bauerovi.  

Pro: 6 členů ZO, proti: 0 členů ZO, zdrželi se: 1 člen ZO (Jana Bauerová) 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 29.8.2022 ve 20.00 hod. 

 

 

Zápis zhotoven dne: 6.9.2022 

 

Zapsala: Ing. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Vladimír Studený                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                        starosta 


