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Č.j. 58/02/2023 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 1/2023 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 6.2.2023 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, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Studený, Pavel Kročil (přítomen od bodu 4 – 

Tepelné čerpadlo pro MFD) 

Ostatní přítomni: Ing. Jana Horňáčková, Vladimír Neshoda, Věra Neshodová, Jana 

Dohnalová, Mária Pospíšilová, 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 6 

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 

10-15. 
 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Dodatek smlouvy č. 16 – Odpady 

4. Tepelné čerpadlo pro MFD 

5. Inventury k 31.12.2022 

6. Smlouva Foresta 

7. Vytvoření dalšího bytu v patře Obecního úřadu 

8. Bod č. 6 ze ZO 5. 12. 2022 – náhrada za kácení – P. Hudcová 

9. Odložený bod ZO – Vnitřní směrnice obce – Stanovení limitu pravomoci starosty, 

místostarosty, fungování výborů, jejich pravomoci a odpovědnosti 

10. Plán zimní údržby 

11. Rozpočtové opatření č. 1/2023 

12. Zaměstnanci, dohody, výpovědi 

13. Uvolnění služebního bytu 

14. Smlouva DIGIS 

15. Můstek 

 

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 21. 12. 2022 ověřen bez námitek a je považován za schválený. 

 

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

Jiřího Dvořáka a Vladimíra Studeného – a to bez hlasování. 

 

Ad. 3   

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Dodatek č. 16 ke Smlouvě ze 

dne 14. 5. 2020 o převzetí, svozu, skladování a likvidaci odpadu a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

Pan starosta poslal všem zastupitelům Dodatek č. 16 Smlouvy s Městskými službami na 

likvidaci komunálního odpadu, celkové náklady jsou ve výši 121 620,-Kč/rok. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje  Dodatek č. 16 ke Smlouvě ze 

dne 14 .5. 2020 o převzetí, svozu, skladování a likvidaci odpadu a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 4  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje další jednání starosty  

a místostarosty o výběru technologie a zajištění dotace na tepelné čerpadlo důvodové zprávy 

a dalších informací. 

Pan starosta podal zastupitelům informace ohledně možnosti zajištění tepelného čerpadla pro 

MFD a získání dotace. Také o pozemních, kde by se vrty měly dělat a které nejsou ve 

vlastnictví obce. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje další jednání starosty  

a místostarosty o výběru technologie a zajištění dotace na tepelné čerpadlo dle důvodové 

zprávy a dalších informací. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5  

 

Návrh na usnesení 5a): Zastupitelstvo obce jmenuje likvidační komisi ve složení Ing. Jiří 

Dvořák, Vladimír Studený a Petra Hudcová, DiS. 

 

Návrh na usnesení 5b):  Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce označit veškerý materiál 

v majetku uložený v rámci MFD inventárními čísly. 

 

Návrh na usnesení 5c): Zastupitelstvo obce ukládá údržbáři obce zajistit opravu stolu na 

stolní tenis. Náklady na opravu nechat uhradit bývalému správci MFD, resp. bývalému 

starostovi obce. 
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Návrh na usnesení 5d): Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat hmotné 

zodpovědnosti k jednotlivým úsekům obce. 

 

Starosta seznámil zastupitele obce s výsledky inventur, týkající se majetku obce k datu  

31.12.2022. Dal návrh na vyřazení opotřebovaného majetku a k založení operativní evidence 

majetku. 

 

Usnesení č.5 a): Zastupitelstvo obce jmenuje likvidační komisi ve složení Ing. Jiří 

Dvořák, Vladimír Studený a Petra Hudcová, DiS. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Usnesení č. 5 b): Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce označit veškerý materiál 

v majetku uložený v rámci MFD inventárními čísly. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Usnesení č. 5 c): Zastupitelstvo ukládá údržbáři obce zajistit opravu stolu na stolní tenis. 

Náklady na opravu nechat uhradit bývalému správci MFD, resp. bývalému starostovi 

obce. 

Pro: 5 členů ZO, proti 2 členové ZO (Ing. Jiří Dvořák, Bc. Petra Neshodová) 

Usnesení č. 5 c) bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 5 d): Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat hmotné 

zodpovědnosti k jednotlivým úsekům obce. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 
 

Ad. 6  

 

Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  ukládá starostovi obce podepsat 

smlouvu o Poskytnutí poradenské služby s firmou Foresta SG, a.s. a zplnomocňuje 

společnost Foresta SG a.s. k podání žádosti o poskytnutí podpory v oblasti akreditované 

poradenské činnosti v lesním hospodářství. 

 

Účelem smlouvy je poskytnutí poradenské služby na téma P6 - Kontrolní mechanismy pro 

vlastníka lesa při obhospodařování jeho majetku a činnosti v lesním hospodářství. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  ukládá starostovi obce podepsat 

smlouvu o Poskytnutí poradenské služby s firmou Foresta SG, a.s. a zplnomocňuje 

společnost Foresta SG a.s. k podání žádosti o poskytnutí podpory v oblasti akreditované 

poradenské činnosti v lesním hospodářství. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 7  

 

Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle ukládá starostovi a místostarostovi 

OÚ Malá Štáhle připravit podklady změny užívání prostor Obecního muzea na byt. 

Vedla se diskuze, do které vstoupili i přítomní hosté. Vzhledem k tomu, že je v muzeu více 

exponátů z různých odvětví, také mnoho dobových fotek a materiálu (bývalý Lenas, škola, 

kaple…) diskutovalo se o tom, kam se exponáty uloží. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  ukládá starostovi a místostarostovi OÚ 

Malá Štáhle připravit podklady změny užívání prostor Obecního muzea 

na byt. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 8  

Na předminulém zasedání zastupitelstva obce zastupitelé řešili otázku kácení dřevin  

a možnosti náhrady. Vyhlášku měl připravit výbor pro životní prostředí, resp. její 

předsedkyně Petra Hudcová, DiS.  

Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle ukládá výboru pro životní prostředí 

dopracovat návrh vyhlášky řešící náhradu za vykácené stromy. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9  

 

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

stanovení limitu pravomoci starosty, místostarosty, fungování výborů, jejich pravomoci  

a odpovědnosti. 

 

Bc. Petra Neshodová přepracovala vnitřní směrnici a přepracovanou podobu zaslala 

zastupitelům k prostudování. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  schvaluje vnitřní směrnici na stanovení 

limitu pravomoci starosty, místostarosty, fungování výborů, jejich pravomoci  

a odpovědnosti. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 10  

 

Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje plán zimní údržby dle 

předloženého návrhu. 

Vedla se diskuze o zimní údržbě v obci. Plán zimní údržby bude dopracován a doplněn, poté 

předložen ke schválení zastupitelstvu obce. 

Usnesení č. 10:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 11   

Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Rozpočtové opatření  

č. 1/2023, včetně důvodové zprávy. 

 

Ing. Jana Horňáčková navrhla Rozpočtové opatření č. 1/2023. Počítá se s rekonstrukcí mostku 

a úhradou za zpracování projektové dokumentace. 
  

Usnesení č. 11:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle schvaluje Rozpočtové opatření  

č. 1/2023, včetně důvodové zprávy. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 12  

 

Pan starosta seznámil zastupitele s výpověďmi, které obdržel v průběhu prosince a ledna  

a současně s novými dohodami o provedení práce a pracovní smlouvou na údržbu obce.  

V současné době je na místo účetní a administrativní pracovnice vypsáno výběrové řízení. 

Usnesení č. 12:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  bere tyto informace na vědomí. 
 

 

Ad. 13   

 

Pan starosta informoval zastupitele, že se skončením dohody na správce objektu MFD bude 

uvolněn byt. Připustil možnost jednání, které bude řešeno na mimořádném zasedání. 

 

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

 

Ad. 14  

 

Návrh na usnesení:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  souhlasí s navrženou smlouvou  

a zmocňuje starostu a místostarostu k jednání o snížení nákladů za DIGIS na nejmenší 

možnou míru. V současné době neprobíhá výstavba, ani jiná důležitá jednání vyžadující 

mapové podklady.  

Zastupitelé obce se shodli na tom, že celkové náklady na server DIGIS by bylo možné snížit, 

proto pověřili starostu k dalšímu jednání s touto firmou. 

 

Usnesení č. 14:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle  nesouhlasí s navrženou smlouvou  

a zmocňuje starostu a místostarostu k jednání o snížení nákladů za DIGIS na nejmenší 

možnou míru. V současné době neprobíhá výstavba ani jiná důležitá jednání vyžadující 

mapové podklady.  

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 15  

 

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

jednáním o výstavbě můstku dle projektové dokumentace. 

Celkové náklady na rekonstrukci mostku na MK jsou enormně vysoké a zastupitelé se shodli 

na tom, že bude potřeba tyto náklady snížit. 

Usnesení č. 15:  Zastupitelstvo obce Malá Štáhle pozastavuje rozhodnutí o výstavbě 

můstku dle PD vzhledem k enormním nákladům a ukládá starostovi  

a místostarostovi hledat, pokud to bude možné, jiné řešení. 
 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle bylo ukončeno dne 6.2.2023 v 19:15 hod.  

 

Zápis zhotoven dne: 15.2.2023 

 

zapsala: Ing. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

                                                                                                

 

 

 

             

  Mgr. Vít Dvořák  

                                                                                                                     starosta 


