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Č.j. 76/02/2023 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 2/2023 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 23.2.2023 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 (přítomen od bodu 4 – Inventury) 

Nepřítomni členové ZO: Pavel Kročil  

Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Petra Horňáčková, Kateřina Horňáčková, Ladislav 

Podhorský, Vladimír Neshoda, Věra Neshodová, Jana Dohnalová, Pavel Kročil st., 

manželé Heblákovi, Lukáš Hudec, Mgr. Renáta Dvořáková, Eva Pilátiková, Petr 

Mayer 

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 dostavilo  

5 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 

 

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

6-17. 
 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Žádost Ing. Horňáčkové o užívání bytu do 30.6.2023 

4. Inventury – vyřazení majetku 

5. Těžba dřeva – příprava směrnice 

6. MDŽ 

7. Pronájem sálu 

8. Žádost o povolení kácení – na vědomí ZO 

9. Žádost o povolení hrobového místa – na vědomí ZO 

10. Digis – výsledek jednání 

11. Žádost o přidělení obecního bytu 

12. Munipolis – smlouva se slevou 

13. Proškolení obsluhy MŘP a křovinořezu – na vědomí ZO 

14. Konzultace o měření emisí – na vědomí ZO 

15. Plán zimní údržby – doplnění směrnice 

16. Tepelné čerpadlo 

17. Různé, diskuze 

 

Usnesení :  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje program jednání zastupitelstva 

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

 

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

ze dne 6.2.2023 ověřen bez námitek a je považován za schválený. 

 

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

Bc. Petru Neshodovou a Vladimíra Studeného.  

Schváleno všemi přítomnými. 
 

Ad. 3   

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Dodatek č.3 pronájmu bytu 

v domě č.p.26 na dobu určitou – do 30. 6. 2023, dle DZ – uvolnění bytu správce.  

Ing. Jana Horňáčková požádala zastupitele obce o možnost ponechání pronájmu bytu  v domě 

č.p. 26 do 30.6.2023. Pan starosta vyzval zastupitele k vyjádření, které bylo bez připomínek. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Dodatek č.3 pronájmu bytu 

v domě č.p.26 na dobu určitou – do 30.6.2023 s Ing. Janou Horňáčkovou,  dle DZ – 

uvolnění bytu správce.  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 4  

Pan starosta podal zastupitelům obce po kontrole majetku, návrh, který majetek by měl být 

vyřazen. Na minulé schůzi byla stanovena likvidační komise, která předloží zastupitelstvu 

obce ke schválení protokol se seznamem majetku určeného k vyřazení. 

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

 

Ad. 5  

 

Návrh na usnesení 5a): Zastupitelstvo obce Malá Štáhle ukládá místostarostovi připravit 

návrh směrnice pro nakládání se dřevem z obecních lesů společně s výborem životního 

prostředí.  To znamená mimo jiné připravit ceník palivového dřeva získaného samo těžbou, 

těžbou pracovníkem lesa a krácením na špalky. 

 

Návrh na usnesení 5b):  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje DPP s panem 

Františkem Vlčkem, který bude připravovat kalkulaci k prodeji dřeva a kontrolovat 

nakládáním se dřevem v obecních lesích. 

 

Usnesení č.5 a): Zastupitelstvo obce Malá Štáhle ukládá místostarostovi připravit návrh 

směrnice pro nakládání se dřevem z obecních lesů společně s výborem životního 

prostředí.  To znamená mimo jiné připravit ceník palivového dřeva získaného samo 

těžbou, těžbou pracovníkem lesa a krácením na špalky. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Usnesení č. 5 b): Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje DPP s panem Františkem 

Vlčkem, který bude připravovat kalkulaci k prodeji dřeva a kontrolovat nakládáním se 

dřevem v obecních lesích. 

Pro: 5 přítomných členů ZO, proti: 1 člen ZO (Bc. Petra Neshodová) 

DPP s panem Františkem Vlčkem byla schválena. 
 

Ad. 6  

 

Pan starosta navrhl několik variant oslav MDŽ a vyzval zastupitele i přítomné hosty k diskuzi. 

Zastupitelé se shodli na tom, že v den MDŽ, tedy 8. 3. 2023, dostanou všechny ženy 

pozvánku na posezení, které se uskuteční v sobotu 11. 3. 2023 od 17.00 hod. na sále 

v obecním domě a to jak pro ženy, tak i pro muže. Pro pozvané ženy, které potvrdí účast,  

bude nachystáno pohoštění. 

 

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

 
 

Ad. 7  

 

Starosta předkládá zastupitelstvu obce Malá Štáhle návrh směrnice č. 3 O provozu  

a hospodaření se sálem Obecního domu k projednání na příštím zasedání ZO.  

Připomínky k zapracování budou projednány na poradě před zastupitelstvem a směrnice bude 

předložena na dalším ZO ke schválení. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 8  

 

Na obec se obrátil pan Zimprich se žádostí o pokácení stromů, které hrozí zřícením na dům  

a ohrožují kolemjdoucí obyvatele.  Obec žádosti vyhoví. V době přípravy zápisu z usnesení 

ZO bylo zjištěno, že se jedná o jeho soukromý majetek, nikoli o majetek Pozemkového fondu. 

Proto pokácení, vzhledem k naléhavosti situace provede ve spolupráci pan Kročil a pan Kelar 

a kácení bude oznámeno odboru ŽP MÚ Rýmařov.   

 

Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad. 9  

 

Paní Blanka Štrajtová podala žádost o pronájem hrobového místa. V době přípravy zápisu 

z usnesení ZO bylo zjištěno, že na pronájem hrobového místa se vztahuje výjimka a záměry 

těchto pronájmů se nemusí zveřejňovat. Žádosti bude vyhověno. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 10  

 

Na základě pověření minulého zastupitelstva obce jednal pan starosta s firmou DIGIS s.r.o. 

 a seznámil zastupitele s možnými variantami: 

1. varianta  

zachováme aktualizaci map a systémovou podporu a také vložení změny územního plánu č. 2 

cena 14.500,- 

 

2. varianta  

zachováme aktualizaci map a systémovou podporu 

cena 7.260,- 

Po krátké diskuzi se zastupitelé shodli na variantě č. 1. 

Usnesení č. 10:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje smlouvu s firmou DIGIS 

s.r.o. v rozsahu varianty č. 1 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11   

Návrh na usnesení 11a):  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle pověřuje starostu obce přípravou 

výběrového řízení na obsazení bytu v Obecním domě formou dražby nájmu, a to od 

1.7.2023.  

 

Návrh na usnesení 11b):  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle pověřuje starostu a místostarostu 

k jednání o změně způsobu užívání prostor muzea a následně k řešení změny muzea na byt. 

 

Na obecní úřad se obrátila paní Petra Hudcová DiS. s žádostí o přidělení obecního bytu. 

V dané situaci navrhuje pan starosta vyhlásit výběrové řízení na obsazení bytu v Obecním 

domě, s možným přidělením k 1.7.2023. 

A souběžně navrhl, aby bylo přistoupeno k řízení o změně způsobu užívání prostor muzea  

a následně k přepracování prostor na byt. Návrh změny užívání bude předložen na příštím 

zasedání ZO. Návrh řešení kuchyně bude vypracován do 15.4.2023. 
  

Usnesení č. 11a):  Návrh na usnesení 11a):  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle pověřuje 

starostu obce přípravou výběrového řízení na obsazení bytu v Obecním domě formou 

dražby nájmu, a to od 1.7.2023.  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Usnesení č. 11b):  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle pověřuje starostu a místostarostu 

k jednání o změně způsobu užívání prostor muzea a následně k řešení změny muzea na 

byt. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 12  

Návrh na usnesení 12: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle souhlasí se smlouvou o zajištění 

činnosti MUNIPOLIS za měsíční paušál 693,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy. 

Na základě jednání s firmou MUNIPOLIS, o běžném provozu Munipolis, byla nabídnuta 

smlouva s cenou 693,-Kč/měsíc. Původní měsíční paušál 980,-Kč/měsíc zahrnuje tedy slevu 

30%.  

Usnesení č. 12:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  schvaluje smlouvu o zajištění činnosti 

MUNIPOLIS za měsíční paušál 693,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 13   

Pracovník obce pan Petr Mayer se zúčastní proškolení obsluhy MŘP a křovinořezu. 

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

Ad. 14  

Vzhledem k neustálému zápachu z firmy Kovošrot, jednal pan starosta se zdravotním ústavem 

o možnostech měření emisí. Vedla se krátká diskuze, do které se zapojili i přítomní hosté. 

Usnesení č. 14:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 15  

Do plánu zimní údržby byly na základě připomínek pana Neshody zařazeny i uličky 

v kolonce apod., dále na základě připomínek Pavla Kročila ml. byl doplněn systém úklidu při 

„odměku“. 

Usnesení č. 15:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad. 16 

Pan starosta seznámil zastupitele, po jednání s firmami, s možnosti tepelného čerpadla pro 

MFD. Vrty se musí nacházet na pozemcích, které vlastní obce. 

Usnesení č. 16:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad.17 Různé, diskuze 

Diskutovalo se o úklidu zastávky směrem na Rýmařov z Malé Morávky. Tato zastávka se 

nachází na pozemcích Rýmařova a město by se mělo o úklid této zastávky postarat. Vedla se 

také diskuze, týkající se rušení muzea. 

 

Zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle bylo ukončeno dne 23.2.2023 v 18:25 hod.  

 

Zápis zhotoven dne: 6.3.2023, zapsala: Ing. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                                                                                     

  Mgr. Vít Dvořák  

                                                                                                                     starosta 


