
Č.j. 658/02/2009 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 10/2009 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 2.10.2009 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  
  

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr Kročil, 
  Jana Horňáčková, Ladislav Podhorský 

Nepřítomni: David Janík 

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 9/09 
2.      Multifunkční dům v obci – kolaudace a stěhování 
3.      Vyhodnocení konkurzu na byt a správce Multifunkčního domu 
4.      Zpráva výboru kontrolního 
5.      Sportovní a kulturní akce 2010 
6.      OZV č. 2/2008 po přijetí změny zákona o dani z nemovitosti 
7.      Schválení prodeje pozemku p.č. St. 96 (p. Nedomlel) 
8.      Smlouva o zveřejnění ve Zlatých stránkách 
9.      Různé: 

•        Vyhodnocení Václavské zábavy 
•        Fa Echoton – bezdrátový rozhlas 

  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
  
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 9/2009 ze dne 2.9.2009 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  24.9. proběhlo kolaudační řízení Multifunkčního domu, byly zjištěny drobné 

nedostatky. Následná kontrola proběhla bez připomínek. Objedná se stěhování nábytku, 
aby mohl být přestěhován obecní úřad a knihovna. Navrhuje se, aby 28.10. proběhlo 
slavnostní otevření, na které budou přizváni všechny firmy a osoby, které se podílely na 
realizaci stavby Multifunkčního domu v obci. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení pro přizvané hosty 
na slavnostní otevření dne 28.10.2009. 



  Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 3  Do konkurzu na byt a správce Multifunkčního domu se přihlásili tři zájemci:  Dagmar 
Petrželová, Ladislav Podhorský ml. a Josef Kuboň trvale bytem Moravský Kočov. 
Starosta se dodává, že tuto obsazení správce musíme řádně promyslet a stanovit si jasná 
pravidla, proto budou všichni uchazeči pozváni na příští jednání ZO, aby sdělili 
zastupitelstvu jasné představy o této práci. 

  
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvalují další postup při výběru správce 

Multifunk čního domu v obci. 
      Schváleno všemi přítomnými. 

  
Ad. 4   Kontrolní výbor provedl dne 30.9.2009 kontrolu oprávněnosti čerpání výdajů 

přesahujících 20 000Kč a čerpání financí dle schváleného rozpočtu a rozpočtového 
opatření za období 01/2009 – 08/2009 a dále kontrolu cestovních dokladů za 1.pol. 
2009. Kontrolní výbor neshledal žádné chyby ani nedostatky. Zprávu přednesl předseda. 

  
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje kontroly kontrolního výboru ze dne 30.9.09. 

Schváleno všemi přítomnými. 
  

Ad. 5   Seznam sportovních a kulturních akcí v roce 2010 byly předloženy zastupitelstvu tak, 
jak je zpracoval starosta pro potřeby společného kalendáře obcí SOR. 

  
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce  schvaluje plán sportovních a kulturních akcí 2010. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 6  Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví koeficient daně z nemovitosti 
nabyla účinnosti od 1.1.2009.  Předpokládá se, že se ze zákona koeficient zvýší, poté by 
zastupitelstvo obce mělo znovu posoudit OZV č.2/2008 a případně ji upravit či zrušit. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 7  Záměr prodeje pozemku p.č. St. 96 panu Josefu Nedomlelovi z Rýmařova o rozloze 

33m² za 30Kč/m² byl zveřejněn na úřední desce od 10.9.2009 do 30.9.2009 a nebylo 
k němu připomínek. Jedná se o pozemek zastavěný garáží a prodej ve prospěch majitele 
garáže. 

  
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. St. 96 panu Josefu 

Nedomlelovi o rozloze 33m² za 990,- Kč. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

  
Ad. 8  Firma Mediatel  nabízí prezentaci ve Zlatých stránkách, které jsou zpoplatněny –   

890,-Kč za rok. Zastupitelstvo však po diskuzi zpochybnilo nutnost zveřejnění a 
vyslovilo se nepodepisovat smlouvu s firmou Madiatel. Všechny potřebné údaje a 
kontakty na obec jsou zveřejněny na internetových stránkách. 

  
Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu s firmou Mediatel, která by 

prezentovala obec ve Zlatých stránkách. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

  



  

  
Ad. 9  Různé: 

•        Václavská zábava začala s malým počtem zájemců, nakonec se prodalo 34 
vstupenek, sál se zaplnil a pokračovalo se do brzkých ranních hodin. Přes slabou 
účast by měla být založena tradice Václavských zábav. 

•        Firma Echoton a.s. z Ostravy nabízí bezdrátový rozhlas nové generace. 
Zastupitelstvo se shodlo, že ten pro naší obec není důležitý. 

  
Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
  
  
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 2.10.2009 ve 20.00 hod. 
  
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  2.11.2009  v 18 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: 7.10.2009 
  
Zapsala: Jana Horňáčková 
  
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                 
                                  
                                 Petr Kročil    ……………………….…. 
  
  
  
  
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 
 


