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Č.j. 272/02/2014 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 4/2014 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 9.4.2014 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 3/2014 

2. Rozpočtové opatření č.1/2014 

3. Svolání veřejné schůze k projednání Zprávy o hospodaření za r. 2013 

4. Smlouvy na správce vodovodu a kanalizace 

5. Smlouva s EVOLARIS č.EVO/2014/03/002 

6. Příprava srazu rodáků a bývalých pracovníků lnářského závodu 

7. Smlouva o podpoře vytváření podmínek soc. bydlení s Městem Rýmařov 

8. Schválení nájemní smlouvy p. Neshoda 

9. Různé: 

 Vyhodnocení MDŢ 

 Informace o podaných ţádostech o dotace 

 Informace o realizaci staveb VN a NN 

 Zájem o pozemek Krutovská Ludmila 

 Ţádost fondu opuštěných dětí 

 Rej čarodějnic a stavění máje 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.3/2014 ze dne 3.3.2014 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Pan starosta předloţil zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č. 1. V rozpočtu 

musíme zohlednit nadcházející volby do EP, dále pak ve výdajích neinvestiční transfery 

předškolním zařízením a obcím, platbu za vynětí lesa z lesního fondu, příspěvek pro 

zdravotně postiţené a úpravy ostatních předloţených výdajů. 

 Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 tak, jak bylo 

předloženo. 

   Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 3  Veřejná schůze bude svolána na pátek 16.5.2014 v 18.00 hod. do Obecního domu. Na 

programu bude projednání Zprávy o kontrole hospodaření za rok 2013, Závěrečný účet 

za rok 2013 a akce, které se budou v roce 2014 realizovat. 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje termín veřejné schůze na pátek 16.5.2014 

v 18.00 hod. v Obecním domě s uvedeným programem. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4 Smlouva o nájmu a provozování vodního díla se SmVaK Ostrava a Smlouva o 

provozování ČOV a kanalizace s Městskými sluţbami Rýmařov budou ukončeny 

k 31.5.2014. Novým provozovatelem se stane, VaK Bruntál, jak jiţ bylo na minulých 

schůzích projednáno. Starosta předloţil návrh smluv s VaK Bruntál, s.r.o. 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy s firmou VaK, a.s., Bruntál na 

provozování veřejného vodovodu a kanalizace. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smluv. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 5 Firma EVOLARIS, s.r.o. nabízí obci podstatně niţší cenu náplní do tiskáren, neţ tomu 

bylo doposud u jiných firem. Podmínkou je uzavření Smlouvy o obchodních vztazích  

č. EVO/2014/03/002 na odběr těchto náplní. Při poruše tiskáren rovněţ nabízí zapůjčit 

tiskárnu svoji, jen za cenu náplní. Pan starosta navrhuje vyzkoušet tuto firmu, v případě 

nespokojenosti můţeme smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s firmou EVOLARIS, s.r.o.  

č. EVO/2014/03/002 na servis týkající se tiskáren. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 Sraz občanů a rodáků obce Malá Štáhle a bývalých pracovníků firmy LENAS se 

uskuteční 28. a 29.6.2014. Přípravný výbor jiţ zasedal a byly dohodnuty jednotlivé 

úkoly, pro zajištění akce. Písemné podklady byly zastupitelstvu obce poskytnuty. 

Zastupitelé budou na příštích schůzích podrobně informováni o stavu příprav. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad.7 MěÚ Rýmařov zaslal Smlouvu o podpoře vytváření podmínek soc. bydlení. Na základě 

osobního jednání starosty obce se starostou Města Rýmařov se s ohledem na krátkost 

pobytu pí Sojkové v ubytovně smlouva uzavírat nebude. Paní Sojková nyní potřebuje 

stálou celodenní péči, proto byla přemístěna jinam. 

 

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

 

Ad. 8 Pan Vladimír Neshoda poţádal o pronájem části pozemku p.č. 53/1, kolem svého 

rodinného domu, za účelem skladování dřeva. Jedná se o 800m² za cenu 0,50,-Kč/m². 

Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 5.3.2014 do 24.3.2014 a nebylo 

k němu připomínek. 

 

Usnesení č.8: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku 53/1 panu 

Vladimíru Neshodovi o výměře 800m² za cenu 0,50,-Kč/m². 
Schváleno 6-ti přítomnými členy ZO, pan Neshoda se zdrţel hlasování. 
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Ad. 9 Různé: 

 Příprava i průběh MDŢ byl k radosti nejen ţenám, pobavili se i muţi a také děti. Pan 

starosta poděkoval všem, kteří se na akci podíleli. 

 Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána ţádost o dotaci na Multifunkční hřiště 

a na KÚ MSK Ostrava na Bezpečnost v dopravě, jedná se o úpravu chodníku u silnice 

I/11 a vybudování zábradlí kolem místní komunikace od domu č.p. 44 a 45. 

 Poslední dubnový týden se začne provádět realizace staveb VN a NN. 

 Paní Ludmila Krutovská projevila zájem o koupi pozemku na stavbu rodinného domu. 

Jedná se o lokalitu bývalého fotbalového hřiště za domem rodiny Neshodových. 

Zastupitelé však namítají, ţe se nejedná o pozemek určený ke stavbě domů. 

V územním plánu jsou vyznačeny zastavěné plochy, které je moţno zakoupit ke 

stavbě. Změna územního plánu je časově i finančně náročná a zatím není důvod 

změnu řešit. Pokud by ke změně ÚP došlo, pak náklady jsou k tíţi ţadatele. 

 Fond pro opuštěné a handicapované děti v Mořkově zaslal ţádost o finanční pomoc. 

Zastupitelé jiţ dříve rozhodli, ţe pokud pomoc poskytnou, pak v našem okrese. 

 Čarodějnický rej a stavění Máje se uskuteční ve středu 30.4.2014. Pro všechny 

čaroděje a čarodějky bude nachystáno občerstvení. Plakáty budou vyvěšeny. 

 

Usnesení č. 9:   

 

 Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 9.4. v 19.00 hod..  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 12.5.2014 v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 14.4.2014 

 

Zapsala: Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


