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Č.j. 952/02/2012 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 12/2012 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 10.12.2012 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 11/12 

2. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace MSK 

3. Zprávy kontrolního a finančního výboru 

4. Zhodnocení veřejné schůze občanů a Mikulášské besídky 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 4 

6. Návrh rozpočtu na rok 2013 

7. Projekt „Urbanizace návsi III.etapa“ 

8. Dokončení realizace kupní smlouvy Švejdik Jan 

9. Souhlas vlastníka honebních pozemků 

10. Smlouva o dílo s DIGIS s.r.o. 

11. Poskytnutí vánočního příspěvku 

12. Různé: 

 Vypouštění balónků přání dětí k vánocům 

 Zateplení bytu v Obecním domě 

 Cena dřeva z obecního lesa mimo obec 

 Společenský večer 2.2.2013 

 Akce v roce 2013 
 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.11/2012 ze dne 7.11.2012 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. 
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Ad. 2  Dodatkem č. 1, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK evidenční číslo: 

1583/2010/RRC, se mění text v čl. V odst. 2 písm. s) a u). U bodu s) se jedná o 

prodloužení termínu doložit doklad od Řídícího orgánu programu EU, že žádost 

spolufinancování splnila kritéria, a to nejpozději do 31.12.2013, u bodu u) se termín 

prodlužuje do 31.1.2014. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo: 

1583/2010/RRC. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke 

smlouvě O poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

evidenční číslo: 1583/2010/RRC. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  Finanční výbor ve složení Petr Kročil, Jana Bulová a Markéta Tomanová provedli 

kontrolu účetních a pokladních dokladů za období od 07/2012 do 10/2012. Za 

kontrolované období byl zjištěn jeden nedostatek – na paragonu ze dne 29.8.2012 

chybělo razítko prodávající prodejny Potraviny. Ke dni zhotovení zápisu byl již 

nedostatek odstraněn a paragon byl razítkem opatřen. 

 Kontrolní výbor ve složení Ladislav Podhorský a Petra Neshodová  provedli kontrolu 

oprávněnosti čerpání výdajů přesahujících 20 000,-Kč a čerpání dle schváleného 

rozpočtu a rozpočtového opatření za 1.-10. měsíc roku 2012. Kontrolní výbor 

neshledal žádných chyb a nedostatků. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu finančního výboru ze dne 

5.12.2012. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu kontrolního výboru ze dne 

7.12.2012. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 4   Pan starosta zhodnotil veřejnou schůzi, vzhledem k účasti i věcné diskuzi jako 

zdařilou. Rovněž Mikulášská besídka, která se konala následný den, měla úspěch. Pan 

starosta poděkoval všem, kteří se na organizaci akce podíleli. 

 

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

 

Ad. 5  Rozpočtové opatření č. 4/2012 je vyvoláno především Dodatkem č. 12 Smlouvy o 

pronájmu lesa- zvýšeno nájemné pro rok 2012 o 100 000,-Kč. Dále byly provedeny 

drobné změny v rozpočtu, vyrovnání skutečného plnění příjmů a výdajů. Současně byl 

předložen Dodatek č. 13 Smlouvy o pronájmu lesa – nájemné pro rok 2013 ve výši      

50 000 Kč.  

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 tak, jak byla 

předložena. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatky č. 12 a 13 Smlouvy o pronájmu 

lesa, předložené firmou Spojené lesy Rýmařov, s.r.o. 
    Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 6  Návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl zveřejněn od 22.11. do 10.12. na úřední desce 

obecního úřadu a byl projednán na veřejné schůzi dne 7.12.2012, nebylo k němu 

připomínek. Vzhledem k tomu, že již byla zveřejněna dotace na státní správu a je 

v rozpočtu uvedena částka podle rozpisu, položka 4112 bude upravena na částku 

54 445,-Kč (původní částka 60 000,-Kč). Rozdíl se převede na položku 4213 Investiční 

přijaté transfery ze státních fondů. 

  

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2013 tak, jak byl předložen 

po úpravě v příjmové části. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7 V souvislosti s přípravou projektu „Urbanizace návsi III. etapa“ pan starosta osobně 

projednal a písemně požádal ČEZ o realizaci záměru přeložení trafostanice VN/NN a 

částečné kabelizace NN. Projednal také možný úvěr s Českou spořitelnou v Opavě a ta 

předložila indikativní návrh úvěru. Jedná se jen o předčasnou informaci. Akce by měla 

proběhnout před rekonstrukci dětského hřiště. O dalším vývoji bude starosta zastupitele 

průběžně informovat. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi pokračovat v jednání o realizaci 

záměru přemístění trafostanice  a kabelizaci NN s firmou ČEZ. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 8  V roce 2006 byla uzavřena mezi Obcí Malá Štáhle a Janem Švejdíkem ml. kupní 

smlouva, tato však pro neúplnost podkladů nebyla zapsána v Katastru nemovitostí. 

Nyní, po jejich doplnění, byl kupujícím podán návrh na vklad, od Katastrálního úřadu 

v Bruntále bylo doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci.  

 

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

 

Ad. 9 Byl doručen Souhlas vlastníka honebních pozemků s členstvím v honebním 

společenstvu (podle §19, odst.5, písmena c) zákona č. 449/2001 Sb.) honitby Václavov. 

Zastupitelstvo nemá k uvedenému připomínek. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlas vlastníka honebních pozemků 

s členstvím v honebním společenstvu (podle §19, odst.5, písmena c) 

zákona č. 449/2001 Sb.) honitby Václavov. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10  Firma DIGIS, s.r.o. zaslala návrh Smlouvy o dílo na rok 2013, která se oproti roku 

2012 liší ve vložení sítí O2 do prohlížeče. Dle pana starosty se však tato nabídka nebude 

akceptovat a smlouva bude uzavřena v takovém rozsahu, jako minulý rok. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou DIGIS, s.r.o. na 

rok 2013 v rozsahu 4.000 Kč (bez DPH)..  

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11  I letos přispějeme osamělým občanům vánočním příspěvkem ve výši 500,-Kč 

nákupem v místním obchůdku. Jedná se o paní Bulovou, Kadlecovou, Mahdalíkovou, 

Sojkovou a Vlčkovou a pana Dohnala a Jilga.  
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Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce schvaluje vánoční příspěvek ve výši 500,-Kč formou 

nákupu v místním obchůdku pro osamělé občany.  

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 12  Různé: 

 Vypouštění balónků se uskuteční 14.12.2012. Děti i rodiče byli vyzváni na tuto akci na 

Milukášské besídce a již byly vyvěšeny plakáty. Sraz je ve 14.45 hod. na návsi. 

 Zateplení bytu v Obecním bytě se bude řešit s firmou z oboru. 

 Budou upraveny Zásady pro využívání palivového dřeva z obecního lesa. Pokud se 

bude dřevo výjimečně prodávat jiným občanům, než místním, bude cena stanovena dle 

správce lesa. Přednost v odběru dřeva mají obyvatelé obce a příp. majitelé chat v obci. 

 Společenský večer se bude konat dne 2.2.2013. 

 Paní Bauerová předložila termíny akcí konaných v roce 2013.  

 

Usnesení č.12   

 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ceny dřeva z obecního lesa pro občany, kteří 

nemají v obci trvalý pobyt. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 10.12.2012 ve 20.00 hod. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  9.1.2013  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 12.12.2012 

 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: František Vlček   …………….……….. 

                                 

                                  

                                 Petr Kročil    ……………………….…. 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


