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Č.j. 96/02/2012 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 2/2012 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 6.2.2012 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr 
Kročil, Ladislav Podhorský 

Nepřítomni: Jana Bauerová 

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.  
 
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. 
Provedením zápisu byla určena Jana Horňáčková. 
Ověřovateli zápisu Petr Kročil a František Vlček. 
 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce : 
1. Kontrola usnesení 01/12 
2. Žádost Mgr. P. Nemetha o koupi pozemku 
3. Předběžná informace o hospodaření v roce 2011 
4. Svolání veřejné schůze 
5. Různé: 

• vyhodnocení společenského večera 
• MDŽ 10. března 2012 

 
 

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

 
Záznam průběhu jednání: 
 
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.1/2012 ze dne 11.1.2012 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
 
Na lednové schůzi zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o 
využívání spodních vod ze studní. Podle sdělení Ministerstva vnitra, pro vydání vyhlášky není 
opora v zákoně a proto doporučilo ji nevydávat. Jak sdělil starosta, každý dům, který je 
napojen na obecní kanalizaci, má ve smlouvě o odvádění odpadních vod zohledněny 
požadavky, nutné k zohlednění jiného zdroje vody než veřejný vodovod. Smlouvami o 
odvádění odpadních vod se bude obec řídit při výpočtu stočného a požadavky vyhlášky tím 
budou naplněny.  
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Ad. 2  Mgr. Petr Nemeth zaslal přes datovou schránku žádost o koupi pozemku. Od záměru 
však před zasedáním ZO odstoupil, proto se zastupitelstvo touto žádostí již nebude 
zabývat. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

Ad. 3  Pan starosta podal zastupitelstvu předběžnou informaci o hospodaření v roce 2011 dle 
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Skutečné příjmy jsou ve výši 2 977 990,77Kč 
a  výdaje ve výši 3 270 999,65Kč, rozdíl ve financování, způsobený hlavně 
neplánovanou investicí do domu č.p. 35 (výměna oken a dveří), je kryt zůstatkem na 
účtu z minulých let. Dne 8.2.2012 proběhne na OÚ kontrola hospodaření za rok 2011 
pracovníky z KÚ MSK Ostrava, poté bude sestaven a zveřejněn Závěrečný účet za rok 
2011 a zastupitelé budou o hospodaření obce podrobněji informováni. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 
Ad. 4  K projednání závěrečného účtu obce za rok 2011 se navrhuje svolat veřejnou schůzi 

občanů. Svolána bude na pátek 13.4.2012 v 18.00 hod. do obecního domu. Na 
programu jednání bude také projednání společenských, sportovních a kulturních akcí a 
plánovaných investičních činností pro rok 2012. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze na pátek 13.4.2012 
v 18.00 hod. i program jednání. 

  Schváleno všemi přítomnými. 
 
Ad. 5  Různé: 

• Společenský večer konaný 4.2.2012 byl dobře zajištěn po všech stránkách, měl hojnou 
účast, pobavit se přišli nejen místní občané. 

• K plánované akci MDŽ bude pro ženy v obci připraveno kulturní vystoupení na 
sobotu 10.3.2012. Navrhuje se podat občerstvení (chlebíčky, 2 dcl vína) a květinu. 

 
Usnesení č. 5:  Zastupitelstvo obce schvaluje náklad na občerstvení a květinu pro ženy, 

které se zúčastní akce obce k MDŽ. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 6.2.2012 v 19.30 hod. 
 
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  14.3.2012  v 18 hod. na obecním úřadě. 
 
Zápis zhotoven dne: 8.2.2012 
 
Zapsala: Jana Horňáčková 
 
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                  
                                 Petr Kročil    ……………………….…. 
 
 
 
   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 


