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Č.j.721/02/2015  

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 8/2015 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 9.9.2015 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

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

Podhorský, Bc. Petra Neshodová 

Nepřítomni: David Janík 

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 Bc. Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a František Vlček. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení 7/15 a 7a/15 

2. Závěrečný účet SOR 

3. Projednání změny č. 1 Územního plánu obce  

4. Informace o veřejném projednání záměru „Výroba hliníkového granulátu“ 

5. Informace o plnění rozpočtu za I. pololetí 

6. Zprávy finančního a kontrolního výboru 

7. Rozpočtové opatření č. 4/2015 

8. Smlouva s RÝMAŘOVSKO o.p.s. na kompostéry a štěpkovač 

9. Smlouva o poskytnutí kompostérů občanům 

10. Smlouva o povolení stavby pí. Bauerová Jana 

11. Různé: 

 Podpora zaměstnanosti na péči o děti 

 Zakoupení stanu pro obec 

 Výzva k zajištění péče o silniční vegetaci 

 Dopis MV ČR – vyjádření obce k doplatku na bydlení 

 Informace o podání oznámení o přestupku 

 Vyhodnocení turnaje v nohejbale 

 Vyhodnocení akce „Ukončení prázdnin“ 

 Příprava akce „drakiáda“  

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 7/2015 ze dne 13.7.2015 a ze zápisu č. 7a/2015 ze dne 30.7.2015 

jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
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Ad. 2  Závěrečný účet SOR za rok 2014, výsledek auditu a zpráva revizní komise SOR byly 

zastupitelstvem projednány detailně na červnové schůzi, včetně informace o výsledku 

hospodaření. Členská schůze SOR uvedené materiály projednala a schválila dne 

26.6.2015. Zastupitelstvo obce bylo s tímto seznámeno a bere na vědomí. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí 

Rýmařovska za rok 2014 ve smyslu §39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a bere na 

vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrad dle Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření SOR ze dne 24.2.2015. Dále bere na vědomí 

zprávy kontrolní komise ze dne 18.2.2015 a ze dne 11.6.2015 týkajících se 

kontroly hospodaření za rok 2014 a roční závěrky za rok 2014.  

 

Ad. 3  15.8.2015 se uskutečnilo veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu obce Malá 

Štáhle. Změna se týká především úpravy pozemků, které jsou určeny územním plánem 

na bytovou zástavbu, ve kterých byly vypuštěny detaily (komunikace a veřejné 

prostranství), které budou řešeny až v územní studii.  

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje Změnu č. 1 Územního plánu Malá Štáhle. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Krajský úřad MSK Ostrava vydal Závazné souhlasné stanovisko k záměru Výroba 

hliníkového granulátu Malá Štáhle, které je zveřejněno na úřední desce. Na veřejném 

projednání, které se uskutečnilo 5.8.2015 byla i vystoupení, která záměr podpořila. 

Obec upozornila Krajský úřad na možnou podjatost pro příbuzenský, zaměstnanecký  

a podnikatelský vztah, což KÚ MSK odmítl s tím, že zúčastnit se a k danému záměru 

vyjádřit může kdokoliv. Také jsme se obrátili na ministra životního prostředí 

s podezřením, zda se ČR nestává sběratelem odpadů hliníku Evropy. V odpovědi se ale 

v tomto smyslu nevyjadřuje. Proti závaznému stanovisku není možné se odvolat, lze je 

přezkoumat až v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude následovat (stavební 

povolení). 

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

 

Ad. 5 Zastupitelům obce byl předložen v písemné formě Výkaz pro hodnocení plnění 

rozpočtu za 06/2015. Skutečné plnění příjmů je 53,54%, výdaje 38,89%. Nižší výdaje 

jsou především proto, že zatím není uhrazen výdaj na rozšíření separace odpadů, která 

je v rozpočtu a dále rezervou na multifunkční hřiště, která bude částečně použita na 

úpravu nohejbalového hřiště.   

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

 

Ad. 6  Dne 8.9.2015 provedl finanční výbor kontrolu účetních a pokladních dokladů za 

2.Q.2015. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 19.8.2015 byla provedena kontrola kontrolním výborem, která byla zaměřena na plnění 

usnesení zastupitelstva obce 01-07/2015. Závěr: usnesení zastupitelstva obce jsou 

plněna. Kontrolní výbor navrhuje vyzvat paní Komůrkovou k předložení ubytovací 

knihy, ježto dle stížnosti místních občanů na hluk, je objekt zřejmě pronajímán. Dále 

navrhuje provést kontrolu hospodaření se dřevem z obecního lesa. Po diskuzi bylo 

konstatováno, že chybí evidence prodeje dřeva a ta bude od 1.9.2015 zavedena. 
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Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z kontroly finančního výboru za 

2.Q.2015. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 01-

07/2015, provedenou kontrolním výborem. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vyzvání paní Komůrkové 

k předložení ubytovací knihy. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly 

hospodaření se dřevem. 

Schváleno všemi přítomnými. 

  

Ad. 7  Rozpočtové opatření č. 4 se bude týkat především výdajových položek – oprava 

přepážky a průtokoměru na ČOV, vysavač zakoupený do kaple, zvýšení položky na 

dárkové balíčky pro jubilanty obce, přeúčtování výdajů na poháry a dárkové balíčky na 

nohejbal a rovněž přeúčtování výdajů na rozšíření separaci odpadů, která byla 

v minulém roce zúčtována se SOR, není se jedná o RÝMAŘOVSKO o.p.s.. Do 

výdajových položek bude zahrnuto zhotovení zábradlí podél cesty k družstevnímu 

domu.  

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 tak, jak byla 

předložena. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 8 Zastupitelstvo obce využilo dotace, organizované místní akční skupinou Rýmařovsko 

(MAS),  k zakoupení kompostérů, nádob na tříděný odpad - velkoobjemný kontejner  

a štěpkovač. Tyto zůstávají po dobu pěti let v majetku MAS, a pro Obec jsou řešeny 

Smlouvou o výpůjčce a následném darování mezi Obcí Malá Štáhle a MAS. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce a následném darování 

kompostérů, nádob na tříděný odpad, velkoobjemné kontejnery  

a štěpkovačem mezí obcí Malá Štáhle a společnosti RÝMAŘOVSKO 

o.p.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9 Následně na bod 8 budou kompostéry zapůjčeny občanům, zahrádkářům a chatařům 

v obci. Smlouva o přenechání věci a následném darování se bude uzavírat mezi Obcí 

Malé Štáhle a občany a chataři v Malé Štáhli. Máme k dispozici 30 kompostérů. 

Přednost budou mít domky se zahradou, poté místní zahrádkáři a chataři. Zájem  

o kompostéry je i z řad občanů, kteří již jeden mají, ti budou uspokojeni, pokud 

kompostéry zbudou. Informace byla sdělena občanům přes místní rozhlas a bude 

zveřejněna i v obecním zpravodaji. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o přenechání věci a následném 

darování kompostérů mezi obcí a občanem a pověřuje starostu k podpisu 

smluv. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad.10  Paní Jana Bauerová podala žádost o povolení stavby dřevěného přístřešku, který bude 

částečně zasahovat na náš pozemek p.č. 35/2, který má v pronájmu. Jedná se o plochu 

cca 10x5m.  

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu dřevěného přístřešku o rozměrech 

cca 10x5m, která částečně zasahuje na obecní pozemek p.č. 35/2. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11  Různé: 

 Z OP Zaměstnanost je vypsán dotační titul na podporu péče o děti. Minimální kapacita 

zřizovaného zařízení je 5 dětí. Obec již jednou provedla anketu mezi občany a nebyl  

o ni zájem. 

 Pan starosta informoval zastupitele o zakoupení venkovního stanu za 2 598,-Kč. 

V rozpočtu byla tato výdajová položka již od začátku roku. 

 Ředitelství silnic a dálnic podalo výzvu k zajištění péče o silniční vegetaci 

v průjezdních úsecích obcí, neboť se jedná o veřejnou zeleň, která je v péči obce.  

 Ministerstvo vnitra informovalo o dopisu ministryně práce a sociálních věcí 

s aktuálními informacemi týkající se udělování souhlasu/nesouhlasu poskytnout 

doplatek na bydlení osobám užívajícím ubytovací zařízení. 

 Obec Velká Štáhle podala oznámení na Policii ČR Břidličná o spáchání přestupku  - 

poškození, neoprávněný zábor veřejného prostranství na pozemku p.č. 2034/1. 

 Turnaje v nohejbale se zúčastnilo 12 družstev a hrálo se do večerních hodin. Příští rok 

by se mělo zvážit, buď menší počet družstev, nebo jiný herní systém. V ostatním se 

akce vydařila dle očekávání. Zastupitelé se shodli, že po turnaji bude provedena 

úprava nohejbalového hřiště bez drenáží. Štěrk z hřiště bude použit na úpravu polní 

cesty do Velké Štáhle. 

 Akce „ukončení prázdnin“ byla pojata sportovně. Na kolech jsme vyrazili do Velké 

Štáhle, kde jsme pro děti rezervovali 2 hodiny hry minigolfu. Děti byly nadšené, poté 

jsme tradičně opekli špekáčky a zpívali s kytarou u ohně. 

 Akce „drakiáda“ se uskuteční za dobrých větrných podmínek. Předpokládaný termín je 

neděle 27.9., nebo sobota 3.10. Děti si přinesou vlastní draky, nebo si je společně 

vyrobíme a pak si v podzimním ohníčku opečeme jablka a brambory (zakoupí obec). 

 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 9.9.2015 v 18.30 hod..  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 7.10.2015  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 15.9.2015, zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová   …………….……….. 

                                                                 

                                 František Vlček         ……………………….…. 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                       Ing. Miroslav Pospíšil 

      místostarosta                                                                                     starosta 


