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Č.j. 403/02/2016 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 5/2016 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 16.5.2016 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

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

Neshodová, David Janík, Jana Bauerová 

Hosté: Petr Sekanina, Eva Pilátiková, Petr Mayer, Mária Pospíšilová, Vladimír Studený 

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. 4/2016 a 4a/2016 

2. Závěrečný účet obce za rok 2015 

3. Projednání zprávy o prověrce hospodaření, provedené KÚ MSK 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2015 

5. Informace o plnění rozpočtu za 1. Q 2016 

6. Rozpočtové opatření č. 3 

7. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s MÚ Rýmařov 

8. Zpráva o hospodaření společnosti Spojené lesy s.r.o. za rok 2015 

9. Prohlášení obce k silniční vegetaci 

10. Pronájem pozemku-paní Ohnoutková 

11. Pronájem pozemku-pan Studený 

12. Pronájem pozemku-pan Moninec 

13. Doplnění člena kontrolního výboru 

14. Různé: 

 Kácení máje a dětský den 

 Informace o schůzce konané dne 4.5.2016  (domky-studna) 

 Informace o předání bytu 35/2 

 Kominík v obci 

 Informace k ČOV 

 OZV – pohyb psů v obci 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.4/2016 ze dne 11.4.2016 a 4a/2016 ze dne 26.4.2016 jednání 

zastupitelstva obce jsou splněna. 
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Pan starosta informoval zastupitele o složení povodňové a havarijní komise ve složení 

Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák a František Vlček a seznámil zastupitele s krizovou 

kartou, kde jsou mj. údaje o tísňových linkách, havarijních službách a ostatních službách 

spojených s krizovou situací. 

 

Ad.2 Závěrečný účet obce Malá Štáhle byl předložen v písemné formě zastupitelům  

a zveřejněn na úřední desce, včetně povinných příloh, v době od 21.4.2016 do 

11.5.2016 a byl projednán s občany na veřejné schůzi dne 29.4.2016. Nebylo k němu 

připomínek.  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 se 

souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015 byla projednána a schválena na 

březnové schůzi zastupitelstva obce a je jednou z povinných příloh Závěrečného účtu 

obce za rok 2015. Kontrola byla provedena na OÚ dne 17.2.2016. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad. 4 Zastupitelé po prostudování předložených podkladů, které jsou zapotřebí ke schválení 

účetní závěrky a jsou definovány ve vyhlášce č. 220/2013 Sb. o požadavcích na 

schválení účetních závěrek, zejména pak rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty, dále 

pak inventarizační zpráva za rok 2015 a výsledek kontroly hospodaření obce, zjistili, že 

účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci obce. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku 

hospodaření obce za účetní období 2015, sestavenou ke dni 31.12.2015. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Zastupitelům byl předložen Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 1.Q.2016. Příjmy 

jsou čerpány na úrovni 25,42% skutečného rozpočtu obce a výdaje na 19,89% . 

 

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

 

Ad. 6 Rozpočtové opatření č.3 se týká hlavně výdajové položky na dokončené rekonstrukci 

nohejbalového hřiště, oplocení obecních zahrádek a zpevnění plochy u kiosku.  

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.3 tak, jak bylo 

předloženo. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Město Rýmařov zaslalo Návrh dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování 

výkonu působnosti podle zákona o obecní policii, v němž je upraveno znění čl. 3 tak, že 

„smluvní strany se dohodly, že smluvní rozsah činnosti obecní policie specifikovaný 

v čl. 2 smlouvy, bude poskytován zřizovatelem obci bezúplatně“. 
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Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii mezi 

městem Rýmařov a obcí Malá Štáhle. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 8 Pan Petr Sekanina seznámil zastupitele obce s hospodařením v obecních lesích, mj. i za 

rok 2015, které obhospodařují Spojené lesy Rýmařov s.r.o., popsal rovněž vznik 

Spojených lesů, vysvětlil důležité pojmy a dokumenty, které jsou potřebné k evidenci 

majetku v obecních lesích, hovořil také o prováděných auditech a kontrolách. 

 Letos proběhne kontrola z ČIŽP, která bude zaměřena zejména na ochranu proti 

škodlivým biotickým činitelům (kůrovcům) a bude zahájena 1.6.2016. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 9 Od 31.12.2015 došlo k novelizaci ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Touto novelizací bylo z výše uvedeného 

ustanovení upravujícího výluky ze součástí a příslušenstvím průjezdního úseku dálnice 

a silnice vypuštěno slovní spojení „silniční vegetace“. Vzhledem k tomu, že se silniční 

vegetace stane příslušenstvím k pozemní komunikaci až v okamžiku sjednocení 

vlastníka věci, vydá Obec prohlášení, že silniční vegetace v průjezdním úseku I/11 není 

a nikdy nebyla jejím vlastnictvím. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje Prohlášení, že obec Malá Štáhle není  

a nikdy nebyla vlastníkem silniční vegetace v průjezdním úseku silnice 

I/11. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10 Paní Miroslava Ohnoutková podala žádost o pronájem části pozemků p.č.344/7  

a p.č. 344/4 za účelem skladování palivového dřeva a venkovního posezení. Záměr 

pronájmu byl zveřejněn na úřední desce v době od 29.4.2016 do 16.5.2016 a nebylo 

k němu připomínek. Stávající smlouva na uskladnění palivového dřeva bude zrušena 

dohodou obou stran pro zjištění špatně označené parcely pozemku. 

 

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemků p.č. 344/7 a 344/4 

paní Mirce Ohnoutkové o výměře 50m² za cenu 0,50Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 11 Pan Vladimír Studený podal žádost o pronájem části pozemku p.č. 344/4 o rozloze 

54m² za účelem uskladnění palivového dřeva. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední 

desce v době od 26.4.2016 do 13.5.2016 a nebylo k němu připomínek. 

 

Usnesení č.11:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku 344/4 panu 

Vladimíru Studenému o výměře 54m² za cenu 0,50Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 12 Pan Štěpán Moninec podal žádost o pronájem pozemku p.č. 108/2 o výměře 704m² za 

účelem venkovního posezení. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce v době od 

26.4.2016 do 13.5.2016 a nebylo k němu připomínek. 
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Usnesení č.12:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 108/2 panu 

Štěpánu Monincovi o výměře 704m² za cenu 0,50Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 13 Předsedkyně kontrolního výboru Bc. Petra Neshodová oznámila zastupitelstvu obce 

doplnění kontrolního výboru o členku paní Ivanu Bauerovou. 

 

Usnesení č. 13:  Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění kontrolního výboru o členku 

paní Ivanu Bauerovou. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 14 Různé: 

 Dětský den a kácení máje proběhne v sobotu 28.5.2016, plakátky budou vyvěšeny. Pro 

děti budou nachystány odměny a sladkosti. Navečer bude pokácena májka. 

 4.5.2016 proběhla na úřadě schůzka majitelů domů z kolonky, kteří odebírají vodu 

z obecní studny. Od roku 2016 nesouhlasí součet odečtů jejich vodoměrů s patním 

vodoměrem. Další odečet bude 30.6.2016. Zastupitelé zastávají názor, že na tyto 

odběry bude vystavena jediná faktura, která se bude počítat podle patního vodoměru. 

 Panu Františku Dohnalovi byl předán byt 35/2 k pronájmu od 1.5.2016. 

 Po kontrole spalinových cest kominíkem je třeba vyměnit na č.p. 35 lávky a na č.p. 26 

roury. 

 Pan starosta se zúčastnil semináře o vodovodech a kanalizacích a předal zastupitelům 

informace. Bude nutno aktualizovat smlouvy o odvádění odpadních vod. Dále 

informoval zastupitele o provedení revize zdvihacího zařízení ČOV a elektřiny  

a servisní kontroly dmychadel. Byla podána nová žádost o vypouštění odpadních vod 

z ČOV na MěÚ Rýmařov, ke kterému je vydáno kladné stanovisko od Povodí Odry 

s.p. Ostrava.  

 Pan František Vlček měl připomínku k nedodržování vyhlášky o volném pohybu psů 

na veřejném prostranství, kdy někteří občané tuto vyhlášku nedodržují, a požaduje za 

porušení vyhlášky zaplacení sankce. Zastupitelé se danou problematikou budou 

zabývat na dalším zasedání ZO.  

 

Usnesení č.14:   

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení sladkostí a odměn pro děti na dětský den 

150,-Kč/dítě. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

Mimo program jednání měl pan Studený Vladimír připomínku, že na č.p. 36 nejsou připojeny 

na kanalizaci spodní dva byty a je to řešeno přepadem. Do příští schůze bude zkontrolováno, 

popř. řešeno. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 16.5.2016 ve 20.00 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  6.6.2016  v 18 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 23.5.2016 
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Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


