
Č.j. 285/02/2011 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 5/2011 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 2.5.2011 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

  
  

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

Nepřítomni: Petr Kročil, 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 5 
členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 
Provedením zápisu byla určena Jana Horňáčková. 
Ověřovateli zápisu Ladislav Podhorský a František Vlček. 
  

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce : 
1.      Kontrola usnesení 4/2011 
2.      Pronájem pozemku p.č. 386/13 
3.      Sčítání lidu 2011 
4.      Různé: 

•        Vyhodnocení Country bálu 
•        Obnova veřejného osvětlení (zápůjčka) 
•        Kácení máje a dětský den 28.5. 
•        Projekt PPGO.cz 
•        Pouť v místní kapli 26.6. 
•        Dětské hřiště 

  

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

  
Záznam průběhu jednání: 
  
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.4/2011 ze dne 4.4.2011 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
  
Ad. 2  Pan Štěpán Kvasnica z Ostravy podal žádost o pronájem pozemku p.č. 386/13 o 

výměře 512 m². Záměr pronájmu byl zveřejněn od 5.4. do 20.4. a nebylo k němu 
připomínek. 

  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 386/13 o 
výměře 512 m² panu Štěpánu Kvasnicovi. 

Schváleno všemi přítomnými. 

  



Ad. 3  Pan místostarosta předal zastupitelstvu obce informace, týkající se sčítání lidu 2011. 
Z OÚ si sčítací list osoby vyzvedl jeden občan, ostatní prázdné formuláře byly vráceny 
na statistický úřad. 

  
Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  
Ad. 4 Různé: 

•        Country bál byl zdařilou akcí, která sice příjmem ze vstupného nestačí pokrýt výdaje 
spojené s akcí, avšak poskytla občanům možnost společenských kontaktů. Z rozpočtu 
obce zaplaceny ceny do tomboly, ostatní výdaje jsou pokryty  z tržby za občerstvení. 

•        Pokud bude schválena dotace na urbanizaci návsi, počítá se s tím, že bude vyměněno 
veřejné osvětlení. Byla zapůjčena 3 úsporná světla od firmy 
EMPEMONT  z Valašského Meziříčí. Osvětlení má příkon méně než 50%, 
dostatečnou svítivost, je vybaveno hodinami tak, aby svítilo se sníženým výkonem po 
celou noc. 

•        28.5. se uskuteční dětský den a kácení máje. Pro děti budou nachystány soutěže a 
opékání párků, navečer bude pokácena májka. Počítá se s výdaji cca 100,-/dítě (sladké 
odměny, pití a špekáček). 

•         Projekt PPGO.cz  je projekt, který má za cíl zvýšit obecné znalosti práva a předpisů 
občanů. Veřejně prospěšný program je pro obce, které se k němu přihlásí, zcela 
zdarma, bez poplatků. Obec zatím požadavek nedává. 

•        26.6.2011 se uskuteční tradiční pouť v místní kapli. Bude zakoupena kytice do kaple 
+ občerstvení. Doporučuje se pozvat po mši celebrujícího faráře na oběd. 

•        Je nutná oprava dětského pískoviště. Pan Vladimír Neshoda podotkl, aby se opravilo 
jen to nezbytně nutné, jestliže získáme dotaci na urbanizaci návsi, bude se opravovat 
celé hřiště, včetně pískoviště. 

  
Usnesení č. 4:   

•        Zastupitelstvo obce schvaluje 100,-Kč/dítě na dětský den 28.5.2011. 
•        Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit z rozpočtu obce náklady související 

s poutí. 
            Schváleno všemi přítomnými. 

•        Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
  

  
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 2.5.2011 ve 20.00 hod. 
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  1.6.2011  v 18.30 hod. na obecním 
úřadě. 
  
Zápis zhotoven dne: 11.5.2011 
  
Zapsala: Jana Horňáčková 
  
Ověřovatelé zápisu: František Vlček           …………….……….. 
                                
                                 
                                 Ladislav Podhorský    ..………………….…. 
  



  
   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 
 


