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Č.j. 437/02/2011 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 7/2011 

o průběhu zasedání 
zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 11.7.2011 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Petr 
Kročil, Ladislav Podhorský, 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 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 č. 6/11 
2. Oprava místní kaple – zpráva výběrového řízení 
3. Provozní řád sběrného dvora 
4. Vývoj stavu majetku obce k 30.6.2011 
5. Průzkum, prováděný pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
6. Stav hospodaření k 30.6.2011 
7. Závěrečný účet SOR za rok 2010 a audit k němu 
8. Zakoupení a instalace úsporných svítidel 
9. Pronájem části pozemku p.č. 386/13 p. Jiřímu Bosákovi 
10. Zpráva kontrolního výboru a plán činnosti na léta 2010-2014 
11. Různé: 

• Sdělení advokátní kanceláře ve věci domu č.p. 31 
• Turnaj v nohejbale 2011 
• Turnaj v malé kopané v Dolní Moravici 
• Odměny absolventům ZDŠ Rýmařov 
• Zakoupení přehrávače pro obec 
• Připomínky k úklidu v obci 

 

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

 
Záznam průběhu jednání: 
 
Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 6/2011 ze dne 1.6. 2011 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
 
Ad. 2 Do výběrového řízení na opravu kaple v obci se přihlásili 3 firmy. Karel Záhora z Dolní 

Moravice, Pátá stavební CZ z Rýmařova a Radek Kavka ze Staré Vsi. Podle podmínek 
zadávací dokumentace je pro hodnocení rozhodující nabídková cena.  Ve výběrovém 
řízení byla hodnocena jako nejvhodnější nabídka firmy Karel Záhora z Dolní Moravice 
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s celkovou nabídkovou cenou 812.372,40Kč vč. DPH, s níž byla sepsána Smlouva o 
dílo. Se „Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek“ byli zastupitelé seznámeni. 
Vlastními silami se očistí omítky, bude zajištěna drenáž. Poté nastoupí na konci 
července firma k odborným pracím. Ty by měly být hotovy do konce listopadu tohoto 
roku. Pan Petr Kročil vznesl dotaz ohledně oltáře, který v kapli chybí. Pokud se zjistí, 
kde je původní oltář, bude se žádat o jeho navrácení. 

 
Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 

„Oprava kaple v Malé Štáhli“.  
 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zjištěním umístění starého oltáře 

z kaple a řešení jeho případného návratu. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  Zastupitelstvu obce byl předložen provozní řád zařízení k ukládání odpadů sběrného 
dvora v obci. Zastupitelé vznesli připomínky k jeho srozumitelnosti, dle kterých je nutno 
provozní řád upravit, poté bude zveřejněn přímo ve sběrném dvoře. 

 
Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 
Ad. 4  Účetní Jana Horňáčková sestavila stav majetku obce dle inventarizace za léta 2006-

2010 dle požadavku z veřejné schůze. Stav majetku je zveřejněn na úřední desce 
k informovanosti občanů, zastupitelé s ním byli seznámeni na schůzi. 

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

 

Ad. 5 V rámci Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě dostal výzkumný 
tým skládající se z pedagogů a studentů Fakulty veřejných politik příležitost vypracovat 
projekt na téma „Zastupitelé v obcích Moravskoslezského kraje“. Jedná se o analýzu 
postojů, názorů a cílů zastupitelů v obcích do tří tisíc obyvatel. Každý se zastupitelů 
dostal anketu k vyplnění, jedná se o dobrovolnou akci. 

 
Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad. 6 Tento bod programu jednání ZO – stav hospodaření k 30.6. – bude zařazen do 
programu na srpnovou schůzi, po řádné pololetní účetní uzávěrce. 

 
Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce souhlasí s přesunem tohoto bodu jednání na 8/2011. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
Ad. 7  Starosta seznámil zastupitele se Závěrečným účtem SOR za rok 2010 a se Zprávou o 

výsledku přezkoumání hospodaření KÚ Ostrava za rok 2010. 
 
Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere Závěrečný účet SOR za rok 2010 a Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření KÚ Ostrava za rok 2010 na vědomí. 
 
Ad. 8 Starosta navrhuje zakoupení 3 úsporných LED svítidel v ceně 34 056,-Kč a jejich 

instalaci v ceně 17 800,-Kč. Jelikož se v noci v obci nesvítí, budou tato svítidla 
rozmístěna tak, aby byla osvětlena centrální část obce. Výdaj bude zohledněn v příští 
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rozpočtové změně. Pokud bude v rámci urbanizace návsi schválena dotace, pořídí se 
úsporná svítidla v celé obci a i tyto 3 již zakoupené, budou do dotace zahrnuty. 

 
Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 3 úsporných LED svítidel včetně 

instalace za cca 52 000 ,-Kč. 
  Schváleno všemi přítomnými. 

 
Ad. 9  Pan Jiří Bosák podal žádost o pronájem části pozemku 386/13 o výměře 180m². Záměr 

pronájmu byl zveřejněn na ÚD od 15.6. do 4.7. a nebylo k němu připomínek. 
 
Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 386/13 panu Jiřímu 

Bosákovi o výměře 180m² za 0,50 Kč/m². 
  Schváleno všemi přítomnými. 

 
Ad.10  Předseda kontrolního výboru Ladislav Podhorský předložil zastupitelstvu plán činnosti 

na rok 2010-2014 a kontrolu placení poplatků rekreačního domu č.p. 7, pronajímatelka 
Petra Komůrková, za rok 2010. Poplatky za rok 2010 dosud nebyly uhrazeny, paní 
Komůrkovou jsme již k zaplacení vyzvali.  

 
Usnesení č. 10:  Zastupitelstvo obce bere plán práce kontrolního výboru na léta 2010-

2014 na vědomí. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o kontrole poplatků (rekreační a 

popl. z ubytování)  rekreačního domku č.p. 7 p. Petry Komůrkové za 
rok 2010. 

     Schváleno všemi přítomnými. 
 
Ad.11 Různé: 

• Obchodní společnost FORP Finance s.r.o. vlastní dům č.p. 31. Na minulých schůzích 
ZO bylo několikrát projednáváno řešení svozu odpadů u tohoto domu. Byly zjištěny 
skutečnosti, že dům obývají i osoby, které nemají v obci trvalý pobyt. Proto se starosta 
obrátil písemně na uvedenou firmu, aby se záležitost ohledně odpadů vyřešila. Byla 
doručena odpověď od advokátní kanceláře Mgr. Bohdana Schatrala ze Vsetína, který 
zastupuje firmu FORP Finance s.r.o. s tím, že jim nejsou známy skutečnosti, že by 
dům obýval někdo jiný kromě pana Adama Janíka, který mimochodem neodpovídá na 
jejich korespondenci. Pan starosta obratem reagoval telefonicky, aby advokátní 
kanceláři sdělil, že pan Adam Janík zemřel. O dalších krocích v dané věci bude 
starosta zastupitele informovat. 

• Turnaj v nohejbale se uskuteční 6.8.2011. O občerstvení se postará Ladislav 
Podhorský, starosta zařídil zapůjčení velkokapacitního stanu z Městských služeb 
Rýmařov, dále zajistí zapůjčení 5-ti setů (stoly+lavice). Zastupitelstvo rozhodlo 
zakoupit 3 sety pro obec. Zaválcování hřiště je dohodnuto s firmou Kareta na příští 
týden. 

• Družstvo hráčů z Malé Štáhle se zúčastnilo turnaji v malé kopané v Dolní Moravici. 
Dostali se do čtvrtfinále, zvítězilo družstvo z Rýmařova. 

• Petra Kročilová a Radek Bula – absolventi ZDŠ Rýmařov ukončili povinnou školní 
docházku s vyznamenáním. Oba byli pozváni na dnešní zasedání ZO a jako odměna za 
výborné výsledky jim byl nabídnut kulturní zážitek v podobě představení muzikálu 
Kat Mydlář v divadle Broadway v Praze. Z rozpočtu obce bude uhrazena vstupenka na 
muzikál a jízdenka vlakem do Prahy. 
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• Pan Ladislav Podhorský navrhuje zakoupení přehrávače pro obce do 30 000,-Kč, 
s reproduktory, mixážním pultem a dvěma mikrofony. Aparatura zakoupená v rámci 
SOR je zastaralá. 

• Paní Jana Bauerová má připomínku ohledně nepořádku, který je u zahrádek nad 
domem č.p. 36, kde se údajně uhnízdily zmije. Podle pana starosty bude toto uklizeno 
pracovníky VPP.  

  
Usnesení č.11   

• Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 3 setů (stůl+lavice) pro obec. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro absolventy ZDŠ Rýmařov (vstupenky 

na muzikál + cesta vlakem do Prahy). 
• Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení přehrávače pro obec v hodnotě do 

30 000,-Kč. 
 Schváleno všemi přítomnými. 
 

• Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 
 

 
Další bod programu mimo program jednání: 
 
Pan starosta považuje za nutné informovat zastupitele o skutečnosti, že paní Julia Rybinová, 
trvale bytem Valšov, požádala o příslib pronájmu volných pozemků na p.č. 386/13 o rozloze 
1 200m² za účelem pěstování zeleniny. Ten jí byl vydán dne 13.6.2011. Paní Rybinová rovněž 
měla zájem o pronájem bývalé krmošky vedle domu č.p.44 a 45 za účelem zřídit tam sklepní 
prostory pro skladování zeleniny. Občané domu č.p. 44 a 45 byli vyzváni, aby vyjádřili svůj 
názor se skladováním zeleniny, ti se však vyjádřili, až na jednu osobu, proti. Proto byl zaslán 
paní Rybinové dopis, kde se pro nesouhlas občanů nebude pozemek pronajímat. Dopis byl 
však doručen zpět jako nedoručitelný – na uvedené adrese adresát neznámý. Proto pan 
starosta doporučuje od shora uvedeného příslibu odstoupit pro nevěrohodnost paní Rybinové i 
skutečnost, že se nejedná o občana obce. Zastupitelé s tímto souhlasí a pověřují starostu, aby 
příslib zrušil. 
 
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 11.7.2011 ve 20.00 hod.  
  
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 8.8.2011  v 18 hod. na obecním úřadě. 
 
Zápis zhotoven dne: 12.7.2011 
 
Zapsala: Jana Horňáčková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 
                                 
                                 Petr Kročil    ……………………….…. 
 
 
 
 
   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 
      místostarosta                                                                                     starosta 


