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Č. j. 101/02/2023 

Z Á P I S  A  U S N E S E N Í 
č. 3/2023 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 13. 3. 2023 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 

v Malé Štáhli 

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

Neshodová, Vladimír Studený, Ing. Jiří Dvořák, Pavel Kročil 

Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, manželé Heblákovi, Petr Mayer a Eva Pilátiková 

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

Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo 

řádně svoláno a vyhlášeno. 

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

všichni členové, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 

 

Program jednání zasedání zastupitelstva obce zveřejněný na úřední desce a doplněný o body 

6-15. 
 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Odtěžení dřeva u domu č.p. 31 

4. Pronájem hrobového místa 

5. Nákup pozemků 

6. Vyřazení majetku 

7. Strategický plán 2023-2028 

8. Směrnice – těžba dřeva 

9. Úřední hodiny OÚ 

10. Nákup rozmetadla 

11. Tepelné čerpadlo – souhlas s podáním žádosti o dotaci 

12. Pronájem sálu – směrnice 

13. Byt po muzeu – není nutná kolaudace 

14. Odměny zastupitelů platné od 1. 1. 2023 

15. Diskuze - různé 

 

Usnesení :  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje program jednání zastupitelstva 

obce tak,  jak byl zveřejněn na úřední desce obce, včetně jeho doplnění. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Pan starosta konstatoval, že určenými ověřovateli minulého zápisu byl zápis ze schůze 

ze dne 23. 2. 2023 ověřen bez námitek a je považován za schválený. 
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Ad. 2  Pan starosta určuje jako zapisovatelku Ing. Janu Horňáčkovou a ověřovateli zápisu Ing. 

Jiřího Dvořáka a Vladimíra Studeného.  

Schváleno všemi přítomnými. 
 

Ad. 3   

Po konzultaci s Pozemkovým fondem jsme získali informaci, že stromy, které měly být 

pokáceny, jsou na pozemku majitele (p. Zimpricha) a PF tuto záležitost nebude řešit. Nyní je 

nutné postupovat podle souladu se zákonem a oznámit odboru ŽP v Rýmařově pokácení 

rizikových stromů.  

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle bere tyto informace na vědomí. 
 

 

Ad. 4  

Pronájmy hrobového místa nemusí být zveřejňovány na ÚD. Na tyto pronájmy platí výjimka 

a nebudou projednávány zastupitelstvem obce. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 5  

 

Návrh na usnesení 5a): Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje kupní smlouvu ze dne 

5.9.2022 uzavřenou mezi Mgr. Janem Vinohradníkem, Ing. Pavlem Vinohradníkem a obcí 

Malá Štáhle, týkajících se nemovitostí pozemků parcelních čísel 116/24; 116/25; 116/26; 

116/27; 116/28; 116/29; 116/30; 154/2; 154/3; 159/2; 159/3; 182/9; 182/10 nově vzniklé dle 

geometrického plánu číslo 244-153/2020 ze dne 25.11.2020 vše v katastrálním území Malá 

Štáhle 

 

Návrh na usnesení 5b):  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje kupní smlouvu ze dne 

5.9.2022 uzavřenou mezi Mgr. Janem Vinohradníkem, Ing. Pavlem Vinohradníkem a obcí 

Malá Štáhle, týkajících se nemovitostí pozemků p.č. 729, dále dle geometrického plánu pro 

rozdělení pozemků č. 617-115/2020 pozemky p.č. 668/1; 668/2; 668/3; 668/4; 668/5; (části 

pozemku  p.č. 668) ; 669/2; 669/3 části pozemku 669) ; 671/1; 671/2 (části pozemku 671) ; 

727/3; 727/4; části pozemku 727) vše v katastrálním území Dolní Moravice. 

 

Ú:  Vypracovat nové smlouvy s dodatkem o projednání na ZO MŠ 

T:  31.3.2023 

Z:  Starosta a místostarosta  

 

Usnesení č.5 a): Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje kupní smlouvu ze dne 

5.9.2022 dle výše uvedeného návrhu pod bodem 5a). 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Usnesení č. 5 b): Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje kupní smlouvu ze dne 

5.9.2022 dle výše uvedeného návrhu pod bodem 5b). 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 6  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje vyřazení majetku dle 

likvidačního protokolu č. 01/2023 předkládaného likvidační komisí ve složení: předseda 

Ing. Jiří Dvořák, členové: Vladimír Studený a Petra Kročilová, DiS, na základě provedené 

inventarizace ke dni 31. 12. 2022. 

S majetkem, který se bude vyřazovat, seznámil pan starosta zastupitele již na minulé schůzi 

ZO. 

Ú: Vyřazený majetek vytřídit do kontejnerů a odvézt na sběrný dvůr 

T: 31. 3. 2023 

Z: Petr Kročil, Mayer  

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje vyřazení majetku dle 

likvidačního protokolu č. 01/2023 předkládaného likvidační komisí ve složení: předseda 

Ing. Jiří Dvořák, členové: Vladimír Studený a Petra Kročilová, DiS, na základě 

provedené inventarizace ke dni 31. 12.2022. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 

Ad. 7  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle spatřuje potřebu dopracovat 

strategický plán obce na roky 2021 – 2025, případně jeho rozšíření v dalším horizontu  

a stanovuje úkoly k naplnění tohoto cíle. 

Starosta obce – koordinace při dopracování strategického plánu, úspory v palivech  

a energiích, změna způsobu vytápění, dotace a granty, ochrana ovzduší a ŽP 

Účetní obce – strategie hospodaření v jednotlivých oblastech příjmů a výdajů 

Administrativní pracovník obce – demografie, propagace, komunikace s občany 

Místostarosta – údržba mobiliáře, cest a pozemků, doplnění strojového a přístrojového 

vybavení obce 

Předsedkyně výboru pro ŽP – výsadba a údržba zeleně, ochrana ovzduší a ŽP 

Ostatní zastupitelé – zjištění připomínek a potřeb občanů, komunikace s veřejností. 

 

Ú: zpracuje  

Starosta -  koordinace při dopracování strategického plánu,   úspory v palivech a energiích, 

změna způsobu vytápění, dotace a granty, ochrana ovzduší a ŽP   

Účetní obce: strategie hospodaření v jednotlivých oblastech příjmů a výdajů 

Administrativní pracovník obce: demografie, propagace, komunikace s občany 

Místostarosta – údržba mobiliáře, cest a pozemků, doplnění strojového a přístrojového 

vybavení obce 

Předsedkyně výboru pro ŽP – výsadba a údržba zeleně, ochrana ovzduší a ŽP  

Ostatní zastupitelé – zjištění připomínek a potřeb občanů, komunikace s veřejností 

T: 3. 4. 2023 

Z: zastupitelé dle kompetencí 
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Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  schvaluje doplnění Strategického plánu 

obce Malá Štáhle dle uvedeného seznamu, včetně plnění úkolů. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 8  

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje, starostou obce Malá Štáhle 

vydávanou směrnici č. 4/2023 – Samovýroba palivového dřeva z obecního lesa, předloženou 

místostarostou Petrem Kročilem a zastupitelem Ing. Jiřím Dvořákem a stanovuje její 

platnost od 15. 3. 2023 s těmito dodatky: 

- Připravit evidenci žadatelů samovýroby 

- Zveřejnit směrnici na úřední desce a Munipolisu 

- Označit stromy k samovýrobě 

- Informovat a požádat o součinnost lesního hospodáře 

- Stanovit ceny pro odběr pokáceného a vyvezeného dřeva z lesa 

Zastupitelé diskutovali o stanovení ceny dřeva a dohodli se na tom, že osloví hospodáře lesa  

p. Sekaninu v konzultaci ohledně dané problematiky. 

 

Ú:  Připravit evidenci žadatelů a samo těžby a zveřejnit výtah směrnice na Munipolisu,   

T:  22. 3. 2023 

Z:  starosta a administrativní pracovnice 

 

Ú: Zveřejnit směrnici na WWW stránkách, Úřední desce a Munipolisu  

T:  22. 3. 2023 

Z:  Administrativní pracovnice  

 

Ú:  Označit stromy k samo těžbě  

T:  1. 4. 2023 

Z:     Lesní hospodář a pověřený pracovník obce 

 

Ú:        Informovat a požádat o součinnost lesního hospodáře 

T:    22. 3. 2023 

Z:     Místostarosta Petr Kročil 

 

Ú:         Stanovit ceny pro odběr pokáceného a vyvezeného dřeva z lesa  

     a) nenařezaného na metry 

     b) nařezaného na metry  

T:      22. 3. 2023 

Z:     Předseda ŽP a místostarosta 

 

Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje, starostou obce Malá Štáhle 

vydávanou směrnici č. 4/2023 – Samovýroba palivového dřeva z obecního lesa 

s dopracovanými dodatky. 

Schváleno všemi přítomnými. 



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č. 3/2023 jednání zastupitelstva obce dne 13.3.2023 

 

 

5 

 

Ad. 9  

 

Obecní úřad bude od 1. 4. 2023 fungovat pro veřejnost v těchto úředních hodinách: 

Starosta:     pondělí a středa 08:00-12:00,  14:00-16:00 

Účetní:    pondělí a středa 16:00-18:00 

Administrativní pracovnice:  pondělí a čtvrtek 15:00-17:00 

 

Místostarosta obce a ostatní členové ZO budou k dispozici po telefonické domluvě. 

Předseda kontrolního výboru: pondělí 14:00-16:00 

 

 Ú:  Zveřejnit úřední hodiny a formu jakou se mohou obracet občané na zastupitele 

T:  15. 3. 2023 

Z:  Administrativní pracovnice 

 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  bere tyto informace na vědomí. 
 

 

Ad. 10  

Starosta informoval zastupitele obce o nákupu rozmetadla a radlice. 

Usnesení č. 10:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 11   

Návrh na usnesení 11:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle pověřuje starostu obce jednáním 

s firmou Columbus o zpracování žádosti o dotaci na tepelné čerpadlo vzduch voda. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu v jednání s možnými dodavateli 

tepelného čerpadla a přípravou podkladů pro žádost o dotaci. 

 

Ú:    Jednat o nákupu TČ i s dalšími dodavateli 

T:     25. 4. 2023 

Z:     Starosta a místostarosta 

 

Usnesení č. 11:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle pověřuje starostu obce jednáním 

s firmou Columbus o zpracování žádosti o dotaci na tepelné čerpadlo vzduch voda. 
  

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 12  

Návrh na usnesení 12: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje starostou vydávanou 

směrnici č. 5/2023 – O provozu a hospodaření se sálem Obecního domu a stanovuje její 

platnost od 15. 3. 2023. 

Zastupitelé diskutovali o cenách a dohodli se na ceně pronájmu sálu v obecním domě na výši 

v létě 2000,-, v zimě 2500,-Kč, přičemž bude placena vratná kauce ve výši 3500,-Kč, 

v případě, že bude něco poškozeno, nebo rozbito. Pro podnikatele bude pronájem + 50% 

z ceny, pro školy apod. – 50% z ceny. 

 

Ú:   Zveřejnit směrnici na www stránkách, Munipolisu, ÚD 

T:    Po schválení zápisu  

Z:    Administrativní pracovnice 

 

Usnesení č. 12:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  schvaluje starostou vydávanou 

směrnici č. 5/2023 – O provozu a hospodaření se sálem Obecního domu a stanovuje její 

platnost od 15. 3. 2023. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 13   

Zastupitelé obce na minulé schůzi schválili změnu užívání muzea na byt. K tomuto kroku není 

nutná kolaudace, pouze podání oznámení o této změně na stavební úřad v Rýmařově. 

 

Ú:  Zjistit na stavebním úřadě Rýmařov požadavky 

T:  30. 3. 2023  

Z:  Místostarosta 

 

Usnesení č. 13:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad. 14  

 

Účetní obce zaslala zastupitelům metodické doporučení v oblasti odměňování členů 

zastupitelstev ÚSC od 1. 1. 2023. Panu starostovi náleží od 1. 1. 2023 nárok na odměnu ve 

výši 14.177,-Kč podle zákona. Ostatním členům ZO musí být jejich odměna schválena. 

Zastupitelé se shodli na tom, že jejich odměna zůstane beze změn. Všichni jsou předsedové 

výboru. Pan Pavel Kročil je řadovým členem a dosud mu nebyla přiznána odměna. Pan 

starosta navrhuje odměnu ve výši 700,-Kč s platnosti od 1. 4. 2023. 

 

Ú:  Zajistit platby na odměnu P. Kročila od následujícího výplatního termínu  

T:  30. 3. 2023  

Z:  Účetní 

  

 

Usnesení č. 14:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  schvaluje panu Pavlu Kročilovi 

odměnu ve výši 700,-Kč od 1. 4. 2023. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 15 Různé, diskuze 

 

Pan starosta mimo program jednání informoval zastupitele obce, že je zde možnost v průběhu 

celého roku 2023 provést kontrolu měření hluku a vypouštění emisí do ovzduší v naší obci. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle bylo ukončeno dne 13. 3. 2023 v 18:40 hod.  

 

Zápis zhotoven dne: 20. 3. 2023 

 

zapsala: Ing. Jana Horňáčková 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Jiří Dvořák     …………….……….. 

                                 

                                  

                                  Vladimír Studený ……………………….… 

                                                                                               

           

       Mgr. Vít Dvořák  

                                                                                                                     starosta 


