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Č.j. 850/02/2012 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 11/2012 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 7.11.2012 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Petr Kročil, Ladislav 

Podhorský, Jana Bauerová 

Nepřítomni: Vladimír Neshoda 

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 10/12 

2. Realizace projektu „Urbanizace návsi I. etapa“ 

3. Schválení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 105/1 a 105/2 

4. Schválení kupní smlouvy na prodej části pozemku 2/7 

5. Schválení OZV č. 1/2012 o poplatku za ukládání komunálního odpadu 

6. Schválení smlouvy o právu provést stavbu – ČEZ 

7. Informace o plnění rozpočtu za období 1.-9.2012 

8. Zprávy výborů finančního a kontrolního k plnění rozpočtu 

9. Zásady pro návrh rozpočtu na rok 2013 

10. Příprava veřejné schůze občanů 

11. Příprava projektu „Urbanizace návsi III. etapa“ 

12. Různé: 

 Informace o vybraných projektech LEADER 

 Vypouštění balonků přání dětí k vánocům 

 Akce Dopis Ježíškovi 

 Žádost o podporu Domova sv. Josefa v Žirči 

 Pořadí obcí v třídění opadů 

 Mikulášská besídka 

 Odměna p. starostovi 

 Společenský večer 

 Úprava kotelny 

 
 

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

 

Ad.1 Usnesení ze zápisu č.10/2012 ze dne 10.10.2012 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. 

 

Ad. 2  Pan starosta seznámil zastupitele se skutečnými náklady „Urbanizace návsi – I. etapa“.  

Vše je realizováno podle plánu a rozpočtu.   

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

 

Ad. 3  Zastupitelstvo obce schválilo na minulém zasedání návrh zásad kupní smlouvy na 

prodej pozemků 105/1 a 105/2 manželům Pišťáčkovým. Na dnešní jednání je předložena 

Smlouva. Zastupitelstvo souhlasí s řešením druhé splátky dlužním úpisem: „Druhá 

splátka ve výši 55 040,-Kč bude splacena do termínu kolaudace stavby, realizované na 

těchto pozemcích, nejpozději však do 31.října 2014.“ Původně navrhovaná lhůta 

zaplacení do tří let se tímto mění.  

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků 105/1 a 

105/2 manželům Pišťáčkovým za 30,-Kč/m². 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje uznání dluhu a dohodu o jeho splácení. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Záměr prodeje části pozemku p.č. 2/7 o výměře 6 m² panu Petru Kročilovi byl 

zveřejněn na úřední desce ve dnech od 19.12.2007 do 10.1.2008 a nebylo k němu 

připomínek. Pozemek bude prodán za 30Kč/m². Pan Petr Kročil upozornil před 

hlasováním na podjatost. V tomto případě mu však mohou zastupitelé povolit hlasování 

a také tak učinili. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku 2/7 

panu Petru Kročilovi za 30,-Kč/m². 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  
  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5  Pan místostarosta předložil zastupitelstvo obce OZV č. 1/2012 o poplatku za ukládání 

komunálního odpadu, včetně přílohy č.1, která stanovuje výši poplatku na rok 2013. 

S vyhláškou budou občané seznámeni na veřejné schůzi a bude zveřejněna na úřední 

desce Obecního úřadu. Poplatek na rok 2013 byl navržen na 500,-Kč. 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2012 o poplatku za ukládání 

komunálního odpadu. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6   Smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín se týká umístění 

distribuční soustavy na pozemku p.č. 35/2, jehož je obec vlastníkem. Smlouvu vyřizuje 

na základě plné moci firma ENERGOROZVODY s.r.o., Praha. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ 

Distribuce a.s.,  číslo smlouvy IE-12-8003147/3. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 7  Všem zastupitelům byl písemně předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 

období 1.-9.2012. Pan starosta se věnoval zejména položkám, které jsou výrazně 

překročeny či podkročeny. Rozpočtovou změnou č. 3 byly již upraveny, promítnou se 

ve výkazu až v měsíci říjnu. Jedná se především o akci „Urbanizace návsi I. etapa“. 

Příjmové položky jsou dle rozpočtu naplněny na 68,36% a výdajové na 50,87%. 

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

 

Ad. 8   K plnění rozpočtu za 3.Q.2012 mají výbory finanční a kontrolní provést kontrolu. Ta 

bude provedena a zastupitelé s ní budou seznámeni na prosincové schůzi ZO. Předseda 

kontrolního výboru Ladislav Podhorský s Petrou Neshodovou provedli 5.11.2012 

kontrolu cestovních dokladů a plnění usnesení zastupitelstva obce za období 01-10/2012 

a neshledali žádné chyby ani nedostatky.  

Usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy o kontrolách kontrolního výboru ze 

dne 5.11.2012. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9  Zásady pro návrh rozpočtu na rok 2013 jsou následující: 

1. s ohledem na RUD – navýšení příjmu daní o 250 tis.Kč 

2. „Urbanizace návsi II.etapa“ – příjem dotace 227 tis.Kč, výdaj 390 tis.Kč 

3. rozpočet bude vyrovnaný. 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad.10  Na pátek 7.12.2012 v 18.00 bude svolána veřejná schůze od Obecního domu. Do 

programu veřejné schůze bude zařazeno: rozpočet na rok 2013, OZV č. 1/2012, místní 

poplatky v roce 2013, realizované akce v roce 2012 a plán akcí v roce 2013. 

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce schvaluje termín i program veřejné schůze. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11  Pan starosta informoval o projektu „Urbanizace návsi III.etapa“, kterou bychom měli 

realizovat přes LEADER.  Projekt bude obsahovat přemístění trafostanice ke garážím a 

kabelizaci vedení nízkého napětí trafostanice od nové trafostanice po ovládací skříň 

veřejného osvětlení. Zastupitelé se dohodli, že by již bylo vhodné začít o této 

problematice jednat s ČEZem. Pokud nedostaneme dotaci, připravit návrh na realizaci 

akce za pomoci úvěru. 

Usnesení č.11:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v jednání s ČEZ ohledně projektu 

„Urbanizace návsi III. etapa“.  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 12  Různé: 

 Na internetových stránkách MAS byly zveřejněny výsledky výzvy 06 – 2012 pro 

realizaci Strategického plánu LEADER. Naše obec je mezi vybranými, s projektem 

„Urbanizace návsi II. etapa – Dětské hřiště“. 

 Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi se celostátně uskuteční 14.12.2012. Jedná se 

nejen o příjemnou akci pro děti, ale taky o pokus o vytvoření rekordu v hromadném 

vypouštění těchto balónků. Balónky obdržíme zdarma a jsou již objednány. Plakáty 

budou včas vyvěšeny. 
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 Akce Dopis Ježíškovi je spojena s předvánoční akcí vypouštění balónků. Pro všechny 

místní děti dopis vytiskneme a bude záležet jen na nich, zda Ježíškovi do něj své přání 

napíší. Dopisy musí být odeslány do 5.12.2012. Instrukce i dopisy budou dětem včas 

předány. 

 Obec obdržela žádost o finanční pomoc Domova sv. Josefa z Žirči. Zastupitelstvo 

obce se shodlo na tom, že nebudeme příspěvek poskytovat. 

 Pan starosta seznámil zastupitele s pořadím měst a obcí dle výtěžnosti za třídění 

odpadů za 2.Q.2012 v kg na osobu v rámci Moravskoslezského kraje. Naše obec se 

umístila na 45. místě (v hodnocení cca 300 obcí). Z Rýmařovska se před námi umístila 

jen obec Tvrdkov. 

 V sobotu 8.2.2012 bude pro místní děti připravena Mikulášská besídka v Obecním 

domě od 16.30 hod. Z rozpočtu budou hrazeny pro děti odměny ve výši 100,-Kč/dítě. 

 Pan Petr Kročil navrhuje panu starostovi mimořádnou odměnu ve výši 5000,-Kč za 

činnosti týkající se vyřizování dotací, které pan starosta vyřizoval sám z vlastní 

aktivity a ušetřil tak obci nemalé peníze. Dle metodického doporučení o odměňování 

z Ministerstva vnitra může být s panem starostou sepsána dohoda o provedení práce, 

kde bude uvedena činnost, mimo výkon funkce, ve prospěch obce. Zastupitelé se tedy 

shodli na sepsání dohody o provedení práce ve výši 5000,-Kč. 

 Společenský večer se příští rok uskuteční 9.2.2013. Pan Ladislav Podhorský navrhuje 

oslovit Střední školu v Rýmařově s žádostí, aby studenti oboru hotelnictví, v rámci 

praxe, obsluhovali hosty. 

 Pan Ladislav Podhorský upozornil na špatný stav kotelny poté, co bylo v její blízkosti 

vybudováno parkoviště. Pan starosta přislíbil jednání s majitelem pozemku. 

 

Usnesení č.12: 

 Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční pomoc Domovu s. Josefa v Žirči. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje 100,-Kč/dítě na Mikulášskou besídku. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení práce s panem starostou, na 

činnost pro obec, mimo výkon funkce, ve výši 5000,-Kč. 

 Schváleno 5-ti přítomnými členy ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. 

 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 7.11.2012 ve 20.00 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  10.12.2012  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 9.11.2012 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….………..Petr Kročil………………………. 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


