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Č.j. 903/02/2009 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 1/2010 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 8.1.2010 v 18.00 hod. v Rýmařově 
 
 

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 šest 
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 12/09 
2. Vydání Územního plánu obce 
3. Předběžná informace o plnění rozpočtu 2009 
4. Změna projektu Vesnické muzeum Malá Štáhle 
5. Různé: 

• Vyhodnocení akcí v 12/09 
• Příprava společenského večera 6.2.2010 

 
 

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

 
Záznam průběhu jednání: 
 
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 12/2009 ze dne 16.12.2009 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. V usnesení č. 10 – Různé byly schváleny odměny za provedené kontroly paní 
Janě Bauerové a Martině Podhorské  v roce 2009, s tím, že budou vyplaceny  v lednu 
2010. Kontroly za rok 2009 však budou sečteny v lednu a vyplaceny v únoru 
s lednovými výplatami stejně jako v předchozím roce. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
Ad. 2  Zastupitelstvo obce na minulé schůzi schválilo vydání územního plánu obce formou 

opatření obecné povahy č. 1/2009. Potřebné dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce 
OÚ 17.12.2009 a nebylo k němu připomínek,  od 1.1.2010 nabyl platnosti. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 3  Starosta podal předběžnou informaci o plnění rozpočtu 2009. Přesná čísla budou 
sdělena na únorové schůzi. Informoval o proplacení faktury za zpracování územního 
plánu a proplacení úvěru - částky z dotace na Multifunkční dům v obci a jejich dopad na 
rozpočet roku 2010.. 

 
Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 
Ad. 4  V souvislosti s realizací a dotací projektu Vesnické muzeum  PRV byla projednána 

možnost změny dohody, s využitím věcného plnění. Navrhuje se akci provádět 
svépomocí brigádami či dohodami o provedení práce. Předběžně bylo dohodnuto 
provádění prací v garanci pana Ing  Jiřího Dvořáka. Současně bude podána žádost o 
změnu termínu plnění do 30.9.2010. 

 
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje změnu dohody o dotaci akce Vesnické 

muzeum v obci. v programu rozvoje venkova týkající se realizace na 
věcné plnění  a termín plnění 30.09.2010. 

     Schváleno všemi přítomnými. 
 

Ad. 5  Různé: 
• Vyhodnocení Mikulášské besídky proběhlo na minulé schůzi, další akce – turnaj ve 

scrabblu a turnaj ve stolním tenise jsou přínosem pro zpestření života v obci, a proto 
jsou jim zastupitelé nakloněni. 

• Společenský večer bude letos poprvé zorganizován v Multifunkčním domě, s novou 
kapelou : AL-CLUB Břidličná. Termín zůstává nezměněn – první únorová sobota – 
6.2.2010. 

 
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 
 
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne  8.1.2010  v 19.00 hod.  
 
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  3.2.2010  v 18 hod. na obecním úřadě. 
 
Zápis zhotoven dne: 13.1.2010 
 
Zapsala: Jana Horňáčková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                 
                                  
                                 Petr Kročil    ……………………….…. 
 
 
 
 
  Vladimír Neshoda                                                                      Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 


