
Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č. 2/2014 jednání zastupitelstva obce dne 3.2.2014 

 

 

1 

Č.j. 90/02/2014 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 2/2014 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 3.2.2014 v 17.00 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, ţe z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavili 

všichni členové, takţe 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 1/2014 

2. Dopis SMO ČR k sociálním dávkám 

3. Ukončení nájemní smlouvy a další vyuţití místnosti POTRAVINY 

4. Různé: 

 Vyuţití fotbalového hřiště 

 Volby do Evropského parlamentu 

 Mobilní záznamové zařízení 

 Vyhodnocení dětského karnevalu 

 Vyhodnocení společenského večera 

 Rozhodnutí o odvolání Mě úřadu v Rýmařově – informace 

 MDŢ – 8.3.2014 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.1/2014 ze dne 13.1.2014 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Pan starosta informoval zastupitele o tiskové zprávě Svazu města obcí v Česká 

republika, která obsahuje návrh na rychlejší rozhodování a méně zneuţívání sociálních 

dávek, cestou spolupráce Úřadu práce ČR a obcí. O sociálních dávkách by 

v budoucnosti mohly rozhodovat obce, protoţe obce lépe neţ státní úřady znají sociální 

situaci svých obyvatel a mohou tak vhodně navrhnout i formu výplaty.  

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

Ad.3  Paní Marta Švejdíková podala ţádost o ukončení nájmu nebytových prostor (obchodu) 

k 31.1.2014. Dle nájemní smlouvy „Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Výpovědní lhůta 

počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po podání výpovědi.  Nájemní vztah 
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může zaniknout také písemnou dohodou obou stran.“ Navrhuje se nájem ukončit 

písemnou dohodou k 28.2.2014. Zastupitelé dále diskutovali a dalším vyuţití těchto 

prostor. Tyto se zatím nabídnou k pronájmu za stejným účelem. O dalších postupech se 

bude jednat podle konkrétních nabídek a moţností vyuţití prostor. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k pronájmu 

nebytových prostor (obchodu) paní Martě Švejdíkové k datu 28.2.2014. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4 Různé: 

 Zastupitelstvo obce diskutovalo o vyuţití fotbalového hřiště. Zadní branka by se 

mohla strhnout. Pokud bude vybudováno multifunkční hřiště, pak jedině s dotací. 

 Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhnou přímé volby do Evropského parlamentu. 

Ty se budou vůbec poprvé řídit Lisabonskou smlouvou, kvůli které se například sníţí 

počet europoslanců z některých zemí včetně České republiky. ČR bude moci zvolit 21 

zástupců.  

 Na minulé schůzi schválilo zastupitelstvo obce pořízení záznamového řízení. 

Výběrové řízení přes e-poptávky zatím neproběhlo. 

 Dětský karneval byl dětmi i rodiči hodnocen kladně. Děti se pobavili soutěţemi i 

diskotékou. Na  www.malastahle.cz jsou fotografie z akce - pořídil Radek Bula ml. 

 Společenského večera se zúčastnilo 52 lidí, kteří se dobře bavili. Účastníci  nabádali k 

zamyšlení zastupitelů, probourat zeď mezi dvěma místnostmi pro lepší kontakt do 

sálu, kde hraje hudba. Zastupitelé rozhodli této ţádosti vyhovět. 

 Krajský úřad v Ostravě potvrdil Rozhodnutí Městského úřadu v Rýmařově ve věci 

stavby garáţe na pozemku p.č. 35/17, k.ú. Malá Štáhle. 

 MDŢ se uskuteční 8.3.2014 v Obecním domě. Dámám bude darována růţe a 

k občerstvení podáváno 2 dcl vína a 2 chlebíčky. Plakáty budou včas vyvěšeny. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje občerstvení + kytičku pro ženy k MDŽ. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 3.2.2014 v 18.30 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  3.3.2014  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 10.2.2013 

 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

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

                      

   

 

 Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


