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Č.j. 211/02/2016 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 3/2016 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 14.3.2016 v 16.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, František Vlček, Petr Kročil, Bc. Petra 

Neshodová, David Janík, Jana Bauerová 

Hosté: Eva Pilátiková, Petr Mayer, Vladimír Studený, František Studený, Zdeněk Pišťáček, 

Jaroslav Kopecký 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.  
 

Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavili 

všichni členové, 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 č.2/2016 

2. Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku  

3. Sestavení likvidační komise 

4. Schválení OZV č.2/2016 o místních poplatcích 

5. Schválení o nakládání s účtem u ČS a.s. 

6. Informace Jany Bauerová o složení výboru pro národnostní menšiny 

7. Plnění rozpočtu za 4.Q.2015 

8. Zpráva finančního výboru 

9. Zpráva kontrolního výboru 

10. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 

11. Svolání veřejné schůze (29.4.2016) 

12. Žádost SMO o úhradu členského příspěvku 

13. Žádost o pronájem pozemku - Podhorský 

14. Odměna paní účetní 

15. Kontrola spotřeby vody 

16. Žádost paní účetní o plný pracovní úvazek 

17. Různé: 

 Dodatek č. 3, smlouvy č.6/2004 

 Změna termínu konání turnaje v nohejbale 

 Informace k úpravě přechodu 

 Značka na pozemku před ČOV 

 Informace o jednání s VaK o provozování ČOV 

 Zakoupení Kin-ballu (cca 6000,-Kč) 

 Vyhodnocení kulturních akcí 

 Provozní řád hřiště, výměna písku 

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

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.2/2016 ze dne 1.2.2016 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Pan starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení Dodatek č.2 k pojistné smlouvě 

o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s pojišťovnou Generali s.r.o., kde se roční 

pojištění zvedlo o 5 140,-Kč. V původní smlouvě nebyla pojištěna kaple proti 

vandalismu, ČOV na opravu a dětské hřiště + kiosek, pojištění vzrostlo rovněž  

u budovy č.p. 35. Zastupitelé se shodli na dodatku s tím, že by se měla pojistit ještě 

autobusová zastávka směrem na Rýmařov. 

 V souvislosti s pojistkou pan starosta sdělil zastupitelstvu, že jsme požádali o prošetření 

škodní události na ČOV, kdy došlo v důsledku působení hydrostatického tlaku ke 

zborcení přepážky rozdělující jednotlivé komory ČOV. Původní pojistka se však na 

škodnou událost nevztahovala, nemáme tedy nárok na pojistné plnění. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 pojistné smlouvy o pojištění 

majetku a odpovědnosti za škodu s Generali Pojišťovnou a.s., navíc  

o doplnění pojištění horní zastávky. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  V návaznosti na inventarizaci majetku je nutno sestavit likvidační komisi. Drobný 

majetek, který již není v používání, bude likvidační komisí označen a poté po schválení 

zastupitelstvem obce vyřazen z majetku. Sestavení likvidační komise bude ve složení 

předseda Ing. Jiří Dvořák, členové Bc. Petra Neshodová a František Vlček, za 

provedenou práci se navrhuje odměna ve výši 3000,-Kč (1000,-Kč/osoba). 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje likvidační komisi ve složení: Ing. Jiří 

Dvořák, Bc. Petra Neshodová, František Vlček s odměnou ve výši  

3000,-Kč.  
  Schváleno 6-ti přítomnými členy ZO, 1 člen se zdržel hlasování. 

  Likvidační komise i odměna byla schválena. 

 

 

Ad. 4  Starosta předložil zastupitelstvu obce Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místních 

poplatcích, včetně příloh. Místní poplatky zůstanou zachovány, jde pouze o novelizaci 

podle příslušných právních předpisů a metodiky MV. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016  

o místních poplatcích. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 V České spořitelně a.s. Rýmařov, kde má obec založený účet je potřeba schválit 

zastupitelstvem obce dispoziční a podpisové právo. Podpisové právo na výběr hotovosti 

formou šeku má starosta obce Ladislav Podhorský, místostarosta obce Ing. Jiří Dvořák  

a zastupitel František Vlček, každý šek musí být podepsán dvěma zástupci. Dispoziční 

právo k internetovému bankovnictví obce má účetní Bc. Jana Horňáčková. 
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Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje dispoziční a podpisové právo s nakládání 

obecním účtem založeným v České spořitelně a.s. Rýmařov Ladislavem 

Podhorským, Ing. Jiřím Dvořákem a Františkem Vlčkem. Dispoziční 

právo k internetovému bankovnictví má Bc. Jana Horňáčková.  
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 Jana Bauerová – předsedkyně výboru pro národnostní menšiny, sdělila složení výboru, 

jejichž členové budou Vladimír Neshoda a Pavlína Kršková. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje složení výboru pro národnostní menšiny. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Pan starosta předložil zastupitelstvu výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 12/2015. 

Skutečné čerpání příjmů dle schváleného rozpočtu po změnách je 99,50% a výdaje ve 

výši 97,87%. Vedla se diskuze o příjmech a výdajích za odpady. 

 

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

 

Ad. 8 Pan Petr Kročil předložil zprávu o kontrole finančního výboru ze dne 6.3.2016 za 

4.Q.2015. Zkontrolovány byly pokladní a účetní doklady. U 12/2015 nebyl doložen 

fyzicky pokladní výpis z pokladní knihy, dle slov paní účetní stačí pokladní výpis 

tištěný z počítače, nemusí být obojí, jde o identický doklad. 

  

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9  3.3.2016 byla provedena kontrola kontrolního výboru ve složení Bc. Petra Neshodová, 

Jana Dohnalová a Mgr. Vít Dvořák na plnění usnesení za 4.Q.2015+leden, únor/2016. 

Kontrola zjistila, že dosud nebylo provedeno označení příjezdových cest zákazem 

vjezdu do obecních lesů. Dále kontrolní výbor vytýká nehospodárné nakládání  

s vytěženým dřevem,  které je uskladňováno na nevhodných prostranstvích, často 

podmáčených. Vytěžené  dřevo  se ještě více  znehodnocuje.  Nechť je v této záležitosti 

osloven správce obecních lesů. Po krátké diskuzi  se navrhuje přidělení jediné značky 

zákazu vjezdu  od domu č.p. 31 směrem k lomu. Podmínky  zjistí  pan starosta na  

dopravním oddělení MěÚ Rýmařov. Dále konstatoval  kontrolní výbor uzavření 

smlouvy na pronájem pozemků s Nádražní z.s.  za nápadně  nevýhodných podmínek pro 

obec, což by mělo být  řešeno právní cestou. Zastupitelstvo tuto smlouvu schválilo na 

prosincovém zasedání, kdy obec přistoupila na smlouvu dle základních podmínek 

Nádražní z.s. a byla schválena všemi přítomnými členy ZO. V budoucnu se nevylučuje 

projednání o nižší ceně za pronájem pozemků.  

Předsedkyně výboru Bc. Petra Neshodová  dále informovala o rezignaci člena výboru 

Mgr. Víta Dvořáka  ke dni 9.3.2016,  kdy se členové výboru rozcházejí v názorech  

a efektivnost provádění  kontrol ztrácí význam. Kontrolní výbor navrhuje uvolnit post 

předsedkyně výboru některému z členů zastupitelstva, pan Mgr. Dvořák v rámci schůze 

kontrolního výboru dne 3.3.2016  navrhl dát funkci k dispozici panu Petru  Kročilovi 

nebo Františku Vlčkovi. Vedla se diskuze s tímto závěrem: Petr Kročil i František Vlček 

funkci předsedy kontrolní komise odmítají s tím, že chtějí zastávat svoje výbory. Ostatní 

členové zastupitelstva rovněž tuto funkci odmítají a současně nevidí důvod k rezignaci 

Bc. Petry Neshodové na funkci předsedkyně kontrolního výboru. Rezignaci pana Mgr. 
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Dvořáka, jako člena kontrolního výboru, bere zastupitelstvo obce na vědomí a Bc. Petra 

Neshodová i nadále bude zastávat funkci předsedkyně kontrolního výboru. Do květnové 

schůze doplní členství ve výboru o nového člena. Jako varianta se nabízí oslovení 

občanů na veřejné schůzi dne 29.4.2016.  

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci Mgr. Víta Dvořáka na   

funkci  člena kontrolního výboru. 

 

Ad.10  Dne 17.2.2016 proběhla kontrola přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle za rok 

2015 pracovnicemi odboru kontroly korporátního řízení a kontroly KÚ MSK Ostrava. 

Se zprávou o výsledku kontroly seznámila zastupitele účetní obce. Kontrolovány byly 

mj. účetní i pokladní doklady, majetkové účty, inventarizace majetku, mzdové listy, 

nájemní, pachtovní i kupní smlouvy, rozpočet i rozpočtové opatření a závěrečný účet za 

rok 2014. Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 

nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního 

celku v budoucnosti. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Malá Štáhle za rok 2015. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11 Veřejná schůze bude svolána na 29.4.2016 v 18.00 hod., pokud budou chtít zastupitelé 

zařadit nějaké téma do programu, ten budeme schvalovat na příští schůzi. 

 

Usnesení č.11:  Zastupitelstvo obce schvaluje termín veřejné schůze na 29.4.2016 v 18.00 

hod., v Obecním domě. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.12 Svaz měst a obcí, jehož jsme od 1.1.2016 členem, poslal fakturu na úhradu členství za 

rok 2016, v hodnotě 2470,-Kč. 

 

Usnesení č.12:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad.13  Pan Ladislav Podhorský ml. požádal o pronájem části pozemků p.č. 347/2 a p.č. 

386/17 o výměře 150m² za účelem uložení a následného zpracování palivového dřeva. 

Pronájem byl zveřejněn na úřední desce ve dnech od 24.2.2016 do 11.3.2016 a nebylo 

k němu připomínek.   

 

Usnesení č.13: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 347/2 a 386/17 

o celkové výměře 150 m² panu Ladislavovi Podhorskému, za 0,50Kč/m². 

Schváleno 6-ti přítomnými členy ZO, 1 člen se zdržel hlasování. 

Pronájem pozemků byl schválen. 

 

Ad. 14 Bc. Petra Neshodová navrhuje odměnu paní účetní za kontrolu hospodaření a práci 

nad rámec pracovních hodin za leden a únor ve výši 3000,-Kč, další návrh byla odměna 

ve výši 2000,-Kč. 
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Usnesení č.14: Zastupitelstvo obce hlasuje pro mimořádnou odměnu účetní Bc. Janě 

Horňáčkové ve výši 3000,-Kč – 5 členů ZO pro. 

     Zastupitelstvo obce hlasuje pro mimořádnou odměnu účetní Bc. Janě 

Horňáčkové ve výši 2000,-Kč – 2 členové ZO pro. 

 Mimořádná odměna byla schválena ve výši 3000,-Kč. 

 

Ad. 15 Pan Ing. Jiří Dvořák předložil kontrolu stavu odečtu vodoměru v domkách, jedná se  

o odběr ze studny, kdy patní vodoměr nesouhlasí se součtem odběrů v domech. Rozdíl 

mezi roky 2013-2015 je vyšší než 50m³. Pan Petr Kročil navrhuje zastavit na čtvrtletí 

vodu ze studny a udělat odečet vody. Kontrolní výbor ať udělá kontrolu spotřeby vody 

v domkách. Pan starosta zjistí, zda jsme oprávněni zastavit vodu. Už několikrát se 

zastupitelé shodli, že pro nás bude důležitý patní stav vodoměru a lidé v domkách se 

potom podle svých odečtů vodoměrů rozpočítají. Občané, kteří odebírají vodu i ze 

studny, budou pozváni na obecní úřad k dalším jednání. 

 

Usnesení č.15: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v jednání s občany, kteří odebírají 

vodu ze studen. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.16 Paní účetní Bc. Jana Horňáčková předkládá zastupitelstvu obce ke schválení žádost na 

plný pracovního úvazek, vzhledem k přibývající administrativě a výkaznictví, podle 

katalogu prací účetní se zařazením do 10. platové třídy, která zahrnuje komplexní 

vedení účetnictví účetní jednotky. Vedla se diskuze.  

 

Usnesení č.16: Zastupitelstvo obce schvaluje plný úvazek (40 hodin/týdně) účetní Bc. 

Janě Horňáčkové dle katalogu prací účetní, v 10. platové třídě od 1.4.2016. 

   Pro: 4 členové ZO, proti 2 členové ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. 

Plný úvazek (40 hod./týdně) účetní Bc. Janě Horňáčkové je schválen.  

 

Ad. 17  Různé: 

 Dodatek č.3 smlouvy č. 6/2004 se týká změny výměry pronájmu pozemků nájemnice 

Jany Bauerové z původních 288m² na 72m², v této souvislosti se navrhuje přeměřit 

všechny pozemky v okolí, které obec pronajímá. 

 V plánu akcí na rok 2016 byl nohejbal naplánován na 6.8.2016, vzhledem k tomu, že 

se již nepodařilo zajistit zapůjčení velkokapacitního stanu a pivních setů, bude se 

turnaj konat 30.7.2016, na kdy je objednáno vše potřebné. 

 Na obec byla doručena vyjádření k žádosti, o realizaci protismykového nátěru na 

silnici I/11, v pravoúhlé zatáčce před mostem ev.č. 11-1116 od PČR, dopravního 

inspektorátu Bruntál a Krajského úřadu MSK Ostrava. Obě vyjádření byla přeposlána 

na ŘSaD, kde tyto vyžadovali jako podklad ke schválení protismykového nátěru, která 

je ovšem závislá na přidělení finančních prostředků. Petr Kročil navrhl, zda neumístit 

znovu světlo VO tak, aby byl nasvícen přechod, kde je velká tma. Připojení by bylo 

možné z horní autobusové zastávky. Pan starosta zjistí vše potřebné k vyřízení. 

 V projednání s dopravním inspektorátem o umístění dopravní značky před pozemek 

ČOV, bylo dohodnuto, že zde bude umístěna značka parkoviště jen pro osobní 

vozidla. Pronajímatel pozemků Nádražní z.s. přislíbil souhlas, pokud bude potřeba. 

 Požádali jsme VaK Bruntál, o zaslání kalkulace pro výpočet stočného, pokud by tuto 

službu pro obec vykonávali. Po konzultacích by stočné činilo 69,-Kč/m³, výpočet se 

odvíjí od všech nákladů na provoz vydělený množstvím spotřebované vody u všech 
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spotřebitelů napojených na kanalizační síť. V obci chybí odpovědný zástupce, 

odborník, který by tuto funkci mohl zastávat, což je stále s firmou VaK Bruntál 

v jednání. Zastupitelé zvažují a hledají metody, jak snížit výdaje za ČOV, ale přitom 

mít v pořádku všechna hlášení, která jsou potřebná. 

 Zastupitelé (David Janík a Bc. Petra Neshodová) předkládají ke schválení zakoupení 

Kin-ballu na venkovní použití pro děti. Petr Kročil, který podal informaci o účasti na 

Dnu malých obcí v Prostějově, by raději zakoupil posilovací přístroj pro dospělé, který 

by doplnil dětské hřiště, které je pro vyžití dětí dostačující. Jeden stroj ovšem stojí cca 

25 tis.Kč. Vedla se diskuze o potřebnosti zakoupení jednotlivých prvků. Petr Kročil 

rovněž doplnil informaci ze Dne malých obcí o možnosti zakoupení levných pytlů na 

tříděný odpad a materiály ze semináře předal starostovy obce. 

 Společenského večera se zúčastnilo 30 hostů, lidé se příjemně bavili s novou kapelou. 

MDŽ bylo hojně zastoupeno nejen ženami, ale po kulturním vystoupení místních dětí 

doplnili osazenstvo i muži a pokračovala volná zábava. Dětský maškarní ples byl plný 

her a dobrot ke spokojenosti našich dětí. 

 Abychom předešli případnému zničení herních prvků a vandalismu na dětském hřišti, 

budou podle návodu na hřiště zhotoveny cedulky o nosnosti herních prvků. Zastupitelé 

zvažují o provozním řádu hřiště, který bychom měli mít. Na dětském hřišti je nutno 

vyměnit písek – zajistí místostarosta. Paní Jana Bauerová měla námitku, zda se do 

budoucna zvažuje výsadba veřejné zeleně. S tím se počítalo v akci urbanizace návsi 

III. etapa, což současné vedení obce prověří. 

 

Usnesení č.17:   

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení Kin-ballu pro děti. 

Pro: 3 členové ZO, proti 4 členové ZO, návrh byl zamítnut - usnesení nepřijato. 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 
 

Mimo program jednání seznámil starosta zastupitele s novinkou firmy DIGIS s.r.o, 

ObčanServer, kdy si jednoduchým způsobem mohou občané vyhledat pozemek či budovu  

a získat základní informace o parcelách v katastrálních územích obcí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 14.3.2016 v 18.30  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  11.4.2016  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 21.3.2016 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

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

                                                      

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

 

   

 

 Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský 

    místostarosta                                                                                     starosta 


