
Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č. 7/2013 jednání zastupitelstva obce dne 10.7.2013 

 

1 

Č.j. 450/02/2013 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 7/2013 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 10.7.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Neshoda, Petr Kročil, Ladislav 

Podhorský, Jana Bauerová 

Nepřítomni: František Vlček 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. M. Pospíšil.  
 

Uvedl, ţe z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 6 

členů, coţ je nadpoloviční většina, takţe zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 

Provedením zápisu byla určena Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Petr Kročil a Ladislav Podhorský. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 

2. Schválení Smlouvy o dílo na projekt Dětské hřiště 

3. Schválení záměru „Úprava zastávek a ploch Rýmařovsko“ 

4. Ţádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR 

5. Schůzka rodičů dětí předškolního věku 

6. Obsazení místa správce Obecního domu 

7. Informace o jednání valné hromady Euroregion Praděd 

8. Zpráva finančního výboru 

9. Různé: 

 Akce na období 2014-20, hlášené na Krajský úřad MSK 

 Příprava turnaje v nohejbale 

 Prázdninové akce pro děti 
 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.6/2013 ze dne 10.6.2013 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2 Zastupitelstvo obce schválilo na minulé schůzi dodavatele na zhotovení dětského hřiště. 

Starosta projednal se zástupcem vybraného dodavatele podrobnosti dodávky a nyní 

předkládá Smlouvu o dílo s firmou Bonita Group Service, s.r.o. Tišnov. Termín 

zahájení provedení díla je 15.7.2013 a termín ukončení 15.8.2013. Celková cena s DPH 

činí 402 579,-Kč. 
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Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž 

herních prvků na dětské hřiště s firmou Bonita Group Service s.r.o. 

z Tišnova, v celkové ceně 402 579,-Kč. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na 

dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště s firmou Bonita Group 

Service s.r.o. z Tišnova, v celkové ceně 402 579,-Kč. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  Obec Malá Štáhle je zapojena do projektu „Úprava zastávek a ploch Rýmařovsko“ 

v rámci ţádosti SOR. Jedná se o zakoupení mobiliáře (lavičky, venkovní koše a stojany 

na kola). Zastupitelstvo obce souhlasí s projektem „Úprava zastávek a ploch 

Rýmařovsko“, který je předloţen v rámci „Programu obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje 2013“. Na základě tohoto rozhodnutí zastupitelstvo obce 

souhlasí s realizací uvedeného projektu podle podmínek programu a smlouvy o 

poskytnutí dotace na majetek obce, týkající se parcely č. 43 v katastrálním území Malá 

Štáhle. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem projektu „Úprava zastávek a 

ploch Rýmařovsko“, který je předložen v rámci „Programu obnovy a 

rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“, týkající se parcely  

č. 43 v katastrálním území Malá Štáhle. 

  Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4 Asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR o.s., Klub Radost 

z Prostějova, zaslali ţádost o finanční podporu. Zastupitelstvo obce vydalo rozhodnutí 

podpořit místní spolky, a proto tuto ţádost nebude akceptovat. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu Klubu Radost 

z Prostějova. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Pokud bude zájem zřídit v obci miniškolku, bude k dispozici pro děti i Obecní dům. 

V této záleţitosti svolá pan starosta schůzi rodičů dětí předškolního věku. 

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

 

Ad. 6 Na místo správce Obecního domu, společně s pronájmem bytu, se přihlásili dva 

uchazeči, paní Horňáčková Jana a pan Ospalý Stanislav. Zastupitelé po krátké diskuzi 

jednohlasně vybrali paní Janu Horňáčkovou. Pan Podhorský oznámil podjatost a 

do jednání se nebude zapojovat. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje obsazení místa správce Obecního domu, 

spolu s pronájmem bytu, od 1.9.2013, paní Janě Horňáčkové. 

 Schváleno 5-ti přítomnými členy ZO, 1 člen ZO se zdrţel hlasování pro 

podjatost. 

 

Ad. 7  Dne 14.6.2013 se konala Valná hromada Euroregionu Praděd v Krnově. Byla, mj., 

schválena zpráva o činnosti a výsledek hospodaření za rok 2012, návrh rozpočtu na rok 

2014 a zvýšení členského příspěvku o 2,-Kč na obyvatele a rok pro všechny členské 

obce s účinností od roku 2014. 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 8  Pan Petr Kročil, předseda finančního výboru, provedl 24.6. s paní Janou Bulovou a 

Markétou Tomanovou kontrolu účetních a pokladních dokladů za 1.Q.2013. Nebyly 

zjištěny ţádné nedostatky. O provedené kontrole byla sepsána a ZO předloţena zpráva. 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru o kontrole ze dne 

24.6.2013. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9 Různé: 

 V rámci přípravy projektů Moravskoslezského kraje na období 2014-20, jednak 

v návaznosti na dotace z Evropských zdrojů, ale také pro rozhodování kraje při tvorbě 

krajských dotačních titulů byly osloveny obce, aby záměry tohoto typu zasílaly na 

Krajský úřad MSK Ostrava. Za obec Malou Štáhli byly zaslány tyto projekty: 

„Urbanizace návsi III. etapa“ (překlad vedení NN do země, úprava návsi s vytvořením 

odpočinkové zóny), výstavba víceúčelového hřiště, úprava prostor Obecního domu 

(zateplení), doplněna bude oprava komunikací. 

 Turnaj v nohejbale se uskuteční v sobotu 17.8.2013. Z rozpočtu obce budou 

zakoupeny medaile, poháry a dárkové koše pro výherní druţstva. Starosta osloví 

sponzory o finanční pomoc k zajištění turnaje. 

 V době prázdnin budou pro děti zorganizovány dvě akce. První, v sobotu 20.7.2013, 

budou děti proţívat strašidelnou noc, spojenou se stezkou odvahy a spaním ve stanu. 

Pohoštění bude zaplaceno z rozpočtu obce (kotlíkový guláš, chleba, minerálky). Druhá 

akce se uskuteční k ukončení prázdnin a termín ještě bude upřesněn. 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení medailí, pohárů a dárkových 

košů pro výherní družstva turnaje v nohejbale. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení pro děti v rámci 

„strašidelné noci“. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 10.7.2013 v 19.00 hod. 

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  2.9.2013  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 16.7.2013 

 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Podhorský   ……………….   Petr Kročil …………………        

                          

                                 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


