
Č.j. 65/02/2009 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 2/2009 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 6.2.2009 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr Kročil,             
Jana Horňáčková, Ladislav Podhorský, 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 dostavili 
všichni členové, 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 1/09  
2. Postup prací na stavbě Multifunkční dům v obci  
3. Zprávy  kontrolního výboru  
4. Schválení žádosti a podmínek dotace Czech Point  
5. Schválení smlouvy linkové dopravy  
6. Veřejně prospěšné práce 2009  
7. Informace o plnění rozpočtu za rok 2008  
8. Různé:  

• Příprava společenského večera 28.2.2009  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.1/2009 ze dne 16.1.2009 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  Stavba „Multifunkční dům v obci“ pokračuje stavebními pracemi vnitřními, lednová 

faktura v hodnotě cca 417 tis.Kč obsahovala mimo jiné stavbu nového komína. Je třeba 
zlikvidovat břízy stojící v těsné blízkosti a tím ohrožující MFD . Toto bude provedeno 
brigádně dne 14.2.2009 (jen za příznivého počasí). 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

Ad. 3  Ladislav Podhorský – předseda kontrolního výboru přednesl zprávy z provedené 
kontroly placení poplatků u rekreačních objektů. Za rok 2008 u Rekreačního domu 
č.p.7-pronajímatel Petra Komůrková a u Penzionu Bauer, kde byla kontrola 
bezpředmětná, jelikož zde nebyly po celý rok ubytováni hosté. U rekreačního domu 
č.p  7 nebyly dosud zaplaceny žádné poplatky, proto majitelka bude co nejdříve 
vyzvána k jejich zaplacení. Na Mlýně u Kročilů byla provedena kontrola za 2.pol. 2008, 
poplatky byly včas uhrazeny. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy kontrolního výboru z kontrol   
placení poplatků rekreačních zařízení za rok 2008. 



    Schváleno všemi přítomnými. 
Ad. 4  Starosta podal informaci o výzvě MV ČR, ve které lze podat žádost na vybudování 

přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení 
kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště k tzv. CzechPOINTu. Jedná se o 
pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště – nákup HW a 
SW (výpočetní techniky a služeb). Dotace je poskytována ve výši 85%, 15% hradí 
žadatel – obec. Datum předložení žádosti o platbu je do 30.3.2009. Cílem projektu je 
rychlejší a spolehlivější poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti 
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – místní pracoviště CzechPOINT. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti a podmínky o poskytnutí 
dotace v rámci Integrovaného operačního projektu, prioritní osa 2, oblast 
intervence intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – 
CzechPOINT“.a pověřuje starostu podáním této žádosti. 

 Obec Malá Štáhle neuplatňuje interní předpis, upravující výběrové řízení 
do 2 mil. Kč (zakázky malého rozsahu), provedla proto průzkum trhu za 
účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem. 

 Schváleno všemi přítomnými. 
  

Ad. 5   Smlouva č.  7012025-09  s firmou Veolia Transport Morava a.s., Ostrava o dopravní 
obslužnosti je pro rok 2009 vyčíslena na 1 220,-Kč. 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.  70... s firmou Veolia Transport 
Morava a.s., Ostrava pro rok 2009. 

   Schváleno všemi přítomnými. 
  

Ad. 6 Od 1.3.2009 přijmeme na veřejně prospěšné práce 3 pracovníky k nynějšímu jednomu 
zaměstnanci (dohoda do 31.3.) a od 1.4. dalšího místo , celkem od 1.4. čtyři pracovníky. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 
  
Ad. 7   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu byl rozdán všem zastupitelům k prostudování, 

bude se schvalovat až po kontrole z KÚ MSK se závěrečným účtem obce. Příjmy a 
výdaje jsou se zohledněním úvěru vyrovnané. Položky se liší ve financování, kdy byl 
přijat dlouhodobý úvěr na financování stavby MFD cca 1,5 mil.Kč. 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 8 Různé:   

•        Na společenský večer je třeba zjistit účast a popřípadě dohodnout prodej vstupenek 
dopředu, jelikož kapacita míst se bude dělit do dvou místností. 

Usnesení č.8  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  6.3.2009 v 18 hod. na obecním úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: 11.2.2009, zapsala: Jana Horňáčková 
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   ……………..…….. Petr Kročil  ……………………… 
  
…………………………..     ………………………………. 
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 



      místostarosta                                                                                     starosta 
 


