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Č.j. 236/02/2022 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 6/2022 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 7.11.2022 v 18.00 hod. ve společenském sále Obecního domu 

v Malé Štáhli 

Přítomni členové ZO: Mgr. Vít Dvořák, Petr Kročil, Petra Hudcová, DiS, Vladimír Studený, 

Bc. Petra Neshodová, Ing. Jiří Dvořák, Pavel Kročil ml. 

Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, manželé Heblákovi, Mária Pospíšilová, Jana 

Dohnalová, Věra Neshodová, Pavel Kročil st., Ing. David Pospíšil, Ladislav 

Podhorský, Vladimír Neshoda 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Mgr. Vít Dvořák.  
 

Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavili 

všichni členové, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 

Pan starosta navrhuje po celou dobu schůze veřejné hlasování a následně o tomto návrhu  

dává  hlasovat. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje veřejné hlasování po celou dobu 

jednání. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Program jednání zasedání zastupitelstva obce zveřejněný na úřední desce: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Volba členů výborů 

4. Vybavení bytu č. 5 

5. Informace o podílu obce na Dotaci na cyklostezku 

6. Dotace na lesní cestu 

7. Vnitřní směrnice obce o stanovení kompetencí a limitů 

8. Příprava rozpočtu obce na rok 2023 

 

Pan starosta navrhuje doplnit program dnešního zasedání o tyto body: 

 

9. Návrh rozpočtového opatření č.5/2022 

10. Dodatek č. 23 ke smlouvě se Spojenými lesy s.r.o. 

11. Revokace usnesení č.8  ze zápisu č. 5/2022 ze dne 29.8.2022 

12. Pronájem bytu č. 5 v domě č.p. 35 

13. Práce keramického kroužku 

14. Žádost o povolení kácení 

15. Žádost Ing. Davida Pospíšila o neužívání jména otce 

16. Diskuze 

Usnesení :  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje program jednání zastupitelstva 

obce, včetně jeho doplnění. 
Pro: 5 členů ZO, proti: 0 členů ZO, zdrželi se: 2 členové ZO (Ing. Jiří Dvořák a Pavel Kročil) 
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Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Pan starosta konstatoval, že zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 24.10.2022 

bylo řádně podepsáno bez připomínek ověřovateli zápisu a tudíž je platné.  

 

Ad. 2  Pan starosta navrhuje jako zapisovatelku Ing. Janu Horňáčkovou a ověřovateli zápisu 

Bc. Petru Neshodovou a Petra Kročila. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ing. Janu Horňáčkovou  

a ověřovateli Bc. Petru Neshodovou a Petra Kročila. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3   

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje výbory zastupitelstva dle 

předloženého návrhu jako celek. 

Kontrolní výbor – předseda Ing. Jiří Dvořák, členové – Ladislav Podhorský, Vladimír 

Neshoda 

Finanční výbor – předsedkyně Bc. Petra Neshodová, členové – Jana Bauerová,  

Jan Švejdík, DiS 

Kulturní a sportovní výbor – předseda Vladimír Studený, členové – David Janík, Markéta 

Janíková, Vendula Janíková 

Výbor pro životní prostředí – předsedkyně Petra Hudcová, DiS, členové – František Vlček, 

Milan Mackura 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje výbory zastupitelstva dle 

předloženého návrhu jako celek. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 4  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje dovybavení bytu dle 

předložené důvodové zprávy a cenu vybavení rozpustit do nájmu za bydlení. 

Pan starosta navrhuje vybavení bytu rozpustit v nájmu po dobu 3 let. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje dovybavení bytu  č. 5 v domě 

č.p. 35 dle předložené důvodové zprávy a cenu vybavení rozpustit do 

nájmu za bydlení. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 5  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Štáhle mezi obcí Malá Štáhle a Sdružením obcí 

Rýmařovska a zmocňuje starostu obce k podpisu a následné úhradě této smlouvy. 

 

Výše investiční dotace je 599 590,00 Kč s tím, že po roce užívání budeme muset o část 

cyklostezky, která bude v našem katastru obce pečovat a opravovat ji na své vlastní náklady. 

Cyklostezka musí být pořád provozu schopná. 

Pan Pavel Kročil ml. měl připomínku, že Povodí Odry má výhradní právo jízdy traktorem 

přes cyklostezku.  Pan starosta tyto informace ověří. 

Další připomínku vznesl pan Pavel Kročil st. - zda je počítáno s kolmými přejezdy mezi 

pozemky napříč cyklostezkou. Pan starosta opět ověří podle projektu, který zatím neviděl. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Štáhle mezi obcí Malá Štáhle  

a Sdružením obcí Rýmařovska a zmocňuje starostu obce k podpisu  

a následné úhradě této smlouvy. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje pokračování Rekonstrukce 

LC Malá Štáhle i s tím, že může dojít k navýšení nákladů o cca 30% a pověřuje starostu 

doplněním žádosti. 

Pan starosta zdůraznil, že minimální podíl obce činí 1.260.938,00 Kč, pokud by se náklady 

zvedly o 30 %, při stejné výši dotace by byl podíl obce 2.521.609,40 Kč. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje pokračování Rekonstrukce LC 

Malá Štáhle i s tím, že může dojít k navýšení nákladů o cca 30%  

a pověřuje starostu doplněním žádosti. 

Pro: 6 členů ZO, proti: 0 členů ZO, zdržel se: 1 člen ZO (Mgr. Vít Dvořák) 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

 

Ad. 7   

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje vnitřní směrnici obce  

o stanovení kompetencí a limitů. 

 

Vedla se diskuze se závěrem, že kontrolní a finanční výbor do příštího zasedání zastupitelstva 

obce směrnici přepracuje a předloží znovu ke schválení.  

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle neschvaluje vnitřní směrnici obce  

o stanovení kompetencí a limitů. 

Pro: 6 členů ZO, proti: 0 členů ZO, zdržel se: 1 člen ZO (Mgr. Vít Dvořák) 

Vnitřní směrnice obce o stanovení kompetencí a limitů nebyla schválena. 
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Ad. 8  

Návrh na usnesení: Rozpočet na rok 2023 připraví ke schválení starosta, místostarosta, 

finanční výbor a účetní obce. 

 

Pan starosta navrhuje, aby se na sestavování rozpočtu na rok 2023 podíleli rovněž předsedové 

všech výborů a poté bude rozpočet zkompletován ke schválení dle předloženého návrhu na  

usnesení. 

 

Usnesení č. 8:   Rozpočet na rok 2023 připraví ke schválení starosta, místostarosta, 

finanční výbor a účetní obce. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Rozpočtové opatření č.5 dle 

předloženého návrhu a důvodové zprávy. 

 

Ing. Jana Horňáčková seznámila zastupitele obce s návrhem Rozpočtového opatření č. 5, 

který jim byl předložen, včetně důvodové zprávy. Kontrolní a finanční výbor provede 

kontrolu čerpání rozpočtu, včetně schváleného rozpočtového opatření č. 5. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Rozpočtové opatření č.5 dle 

předloženého návrhu a důvodové zprávy. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad.10 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Dodatek č. 23 ke smlouvě ze 

dne 3.1.2005 mezi obcí Malá Štáhle a Spojenými lesy, s.r.o. 

 

Pan starosta seznámil zastupitele obce s rozpočtem a pěstební činností Spojených lesů s.r.o. 

Dodatkem č. 23 se navyšuje nájem za obecní lesy za rok 2022 o 350 tis. Kč. Na rok 2023 činí 

nájem 100 tis. Kč. V rozpočtu obce se obě částky promítnou v roce 2023. 

 

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Dodatek č. 23 ke smlouvě ze 

dne 3.1.2005 mezi obcí Malá Štáhle a Spojenými lesy, s.r.o. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad.11 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 8 zápisu č. 5/2022 ze dne 

29.8.2022. 

  

Usnesením č. 8 byl schválen pronájem bytu č.3 v domě č.p. 35 panu Michalovi Bauerovi. 

 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 8 zápisu č. 5/2022 ze dne 

29.8.2022. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad.12 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje pronájem bytu č. 5 v domě 

č.p. 35 panu Michalovi Bauerovi. Stanovení výše nájemného bude předmětem dalšího 

jednání. 

 

Pan starosta požádal finanční výbor o stanovení cen výše nájemného, včetně fondu oprav.    

 

Usnesení č.12  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje pronájem bytu č. 5 v domě č.p. 

35 panu Michalovi Bauerovi. Stanovení výše nájemného bude předmětem 

dalšího jednání. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

 

Ad.13 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje podporu keramického 

kroužku bezplatným pronájmem prostor, nákupem hlíny a spotřebou energie v přiměřeném 

množství. 

 

Pan starosta navrhuje nainstalovat pro keramickou dílnu podružný elektroměr pro sledování 

reálné spotřeby elektrické energie.  

 

Usnesení č.13  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje podporu keramického kroužku 

bezplatným pronájmem prostor, nákupem hlíny a spotřebou energie 

v přiměřeném množství. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

 

Ad. 14 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle vyhoví žádosti o povolení kácení 

dřevin zaslané firmou Road systém a.s., k pokácení celkem 208 ks dřevin. 

 

Sdružení obcí Rýmařovska pověřilo firmu Road kontrol systém a.s. k pokácení stromů 

v rámci nově budované cyklostezky. Dle pana starosty nejsou v žádosti uvedeny potřebné 

informace, např. kolik bude kácení stát a komu se pokácené stromy předají, popř. prodají a za 

jakou cenu. V rozpravě s přítomnými se také diskutovalo o možnosti samovýroby dřeva. 

 

Usnesení č.14  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle neschválilo návrh na usnesení a pověřilo 

starostu vyžádat si další podklady a hledat i jiná řešení. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 15 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle vyhovuje žádosti syna Ing. Miroslava 

Pospíšila, aby již nadále nebylo jeho jméno užíváno ve spojení s hnutím, které zvítězilo 

v letošních komunálních volbách. 

 

Pan starosta se omluvil za použití jména bývalého pana starosty. Volební kandidátka, jíž byl 

členem, měla požádat rodinu Ing. Miroslava Pospíšila o svolení s použitím jeho jména. Ti se o 

této skutečnosti dozvěděli až po volbách. Přítomný pan Ing. David Pospíšil (syn 

Ing.M.Pospíšila) dostal možnost se k této věci vyjádřit. Pan Pospíšil poděkoval za slovo, 

omluvu přijal. Nicméně podotkl, že byl porušen § 77 občanského zákoníku č.89/2012 Sb., 

s čímž v současné době již nehodlá nic dělat, pouze si přeje, aby jméno jeho otce již nebylo se 

stranou Petra Kročila spojováno.  

 

Usnesení č.15  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle vyhovuje žádosti syna Ing. Miroslava 

Pospíšila, aby již nadále nebylo jeho jméno užíváno ve spojení s hnutím, 

které zvítězilo v letošních komunálních volbách. 

Pro: 4 členové ZO, proti: 0 členů ZO, zdrželi se: 3 členové ZO (Bc. Petra Neshodová, Ing. Jiří 

Dvořák a Pavel Kročil) 

 

Ad. 16  Diskuze a různé: 

Paní Jana Dohnalová vznesla dotaz, jak je možné, že pan Milan Mackura bude členem výboru 

životního prostředí. Jako bývalý předseda tohoto výboru se vzhledem ke svému zaměstnání 

v Kovošrotu Moravia vzdal této funkce z důvodu střetu zájmů. K tomuto bodu se vedla 

diskuze bez konečného usnesení zastupitelstva obce. 

Pan Vladimír Studený podal zastupitelstvu obce návrhy na nejbližší akce konané v obci, a to 

následovně: 

27.11.2022  rozsvícení vánočního stromečku 

9.12. 2022 Mikulášské posezení 

24.12.2022 setkání a zpívání koled u vánočního stromečku 

28.12.2022 turnaj v šipkách a ve scrabblu 

31.12.2022 Silvestr 

4.2.2023 Společenský večer 

Paní Anna Hebláková měla dotaz, zda bude letos půlnoční mše. Diskutovalo se o tom, zda 

v kapli, či na sále Obecního domu. Vše bude v řešení kulturního výboru. Pan starosta dal 

následně hlasovat o tom, zda zastupitelé schvalují termín konání Společenského večera. 

 

 Usnesení č.16  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje společenský večer - 4.2.2023. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle bylo ukončeno dne 7.11.2022 v 19.30 hod.  

Zápis zhotoven dne: 16.11.2022, zapsala: Ing. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

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

                                                                                                             Mgr. Vít Dvořák  

                                                                                                                     starosta 


