
Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č. 7/2016 jednání zastupitelstva obce dne 18.7.2016 

 

 

1 

Č.j. 553/02/2016 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 7/2016 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 18.7.2016 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: Jana Dohnalová, Anna a Josef Heblákovi, Blanka Kvasnicová, Luboš Pavlík, 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. 6/2016 

2. Zpráva finančního výboru 

3. Oznámení o rozhodnutí č. 3/2016 - důlní činnost 

4. OZV č. 3/2016 

5. KÚ MSK – ortofotomapa 2015 

6. Smlouva s firmou Digis – ortofotomapa 2015 

7. Smlouva s firmou Digis – aktualizace do AME Serveru 

8. Žádost o schválení dodatku – Jana Bauerová 

9. Žádost stacionáře ŠKOLA ŽIVOTA o finanční podporu 

10. Diakonie Broumov mimořádná sbírka sběru použitého ošacení 

11. Žádost pana Monince o koupi pozemku na výstavbu rekreační chaty 

12. Nabídka firmy tpweb.cz 

13. Žádost o bezúročnou půjčku 

14. Rozpočtové opatření č.4 

15. Různé: 

 Omezení provozu místní knihovny 

 Kontrola pachtu 

 Mapa obce 

 VPP 

 Oprava kanálu na cestě ke Kročilům 

 Příprava turnaje v nohejbalu 

 Sportovní den pro děti 

 Informace o odběru vody z obecních studní 

 

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.6/2016 ze dne 6.6.2016 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

Turnaj v nohejbale se v letošním roce konat nebude, bude projednáno v bodě 15 - různé. 

 

Ad. 2  16.7. proběhla na OÚ kontrola pokladních a účetních dokladů za 1.pololetí 2016.  

U cestovního dokladu z 31.5.2016 chyběl jeden podpis, který byl po schůzi ZO ihned 

doplněn. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru z kontroly za 

1.pololetí 2016. 

   Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 3  Pan starosta seznámil zastupitele s dalším postupem akce „revitalizace území po důlní 

činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové aktivity a turistiku  

a vypracoval s tím spojené Rozhodnutí č.3/2016 o prodloužení stavebního povolení, 

které bude všem účastníkům řízení odesláno a zveřejněno na úřední desce. 

 

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

Ad. 4 V návaznosti na vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 je nutno 

novelizovat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování odpadů. 

Zastupitelům byla předložena OZV č.3/2016, ve které, oproti OZV č.2/2013, přibylo 

třídění odpadu na kovy, biologické odpady rostlinného původu a byl upraven pytlový 

svoz plastů.  

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.3/2016 o stanovení systému 

shromažďování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Malá Štáhle. 
   Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5 Moravskoslezský kraj pořídil pro potřebu Moravskoslezského kraje, jeho 

příspěvkových organizací, složek Integrovaného systému a pro všechny obce 

Moravskoslezského kraje licenci na užívání kvalitní ortofotomapy nasnímkované 

v průběhu roku 2015. Licenční smlouva bude ze strany dodavatele firmy TopGIS, s.r.o. 

připravena a zaslána obcím, které o to požádají. Manipulační poplatek za přípravu  

a distribuci dat je ve výši do 900,-Kč bez DPH za jedno DVD, za každé další DVD bude 

poplatek 300,-Kč bez DPH. Zastupitelé se shodli, že obci postačí zakoupení jednoho 

DVD. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje manipulační poplatek za přípravu  

a distribuci dat ve výši 900,-Kč bez DPH za jedno DVD. 
   Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  Firma DIGIS, s.r.o. podala nabídku na zpracování a vložení Ortofotomapy 2015 do 

AMEServeru a ObčanServeru, zastupitelé souhlasí. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování a vložení Ortofotomapy 2015 do 

AMEServeru a ObčanServeru od fa DIGIS s.r.o. 

   Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 7  Další nabídka firmy DIGIS s.r.o. se týká aktualizace katastrálního území, včetně 

vložení dat kanalizace a vodovodů z podkladů VaK Bruntál a.s. a vložení lesních 

pozemků do AMEServeru. Zastupitelé souhlasí s nabídkou, bez vložení lesních 

pozemků. 

  

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku aktualizace katastrálního území, 

bez vložení lesních pozemků firmou DIGIS, s.r.o. 

   Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 8 Paní Jana Bauerová podala žádost o schválení Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 

18.5.2015. Předmětem dodatku k nájemní smlouvě je souhlas pronajímatele (Obce) 

k vybudování dočasné stavby – přístřešku pro osobní automobil. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 

18.5.2015 za účelem vybudování přístřešku pro osobní automobil. 

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

 

Ad. 9 Byla doručena žádost firmy BONA HELPO s.r.o. Frýdek-Místek na zakoupení 

dárkového balíčku za 1 000,-Kč, který obsahuje 16x vonný sáček sušené přírodní 

levandule. Výtěžek z tohoto projektu pomůže podpořit Atletickou olympiádu 

handicapovaných s celorepublikovou účastí. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek firmě BONA HELPO, s.r.o. 

Frýdek-Místek. 

   Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10  Diakonie Broumov požádala o uspořádání mimořádného sběru použitého ošacení  

a potřeb do domácnosti z důvodu vzrůstajících požadavků na poskytnutí materiální 

pomoci. Sbírku budeme organizovat začátkem září a občané budou včas informováni. 

  

Usnesení č.10:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 11  Pan Štěpán Moninec podal žádost o koupi pozemků za účelem výstavby rekreačního 

objektu, pozemků p.č. 169/3  - 599m², 15/1 - 500m², 130/1 284m². Nyní bude zveřejněn 

záměr, ke kterému bude možno se do 15 dnů vyjádřit. 

 

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

 

Ad.12  Nabídka firmy tpweb.cz se týká nabídky rozhlasu, který využívá moderní technologii 

a zvýší komfort v informování občanů naší obce. Nově vyvinutá služba umožňuje 

komunikaci s občany přes šest komunikačních kanálů, jako jsou e-maily, SMS zprávy, 

sociální sítě, propojení s webovými stránkami obce, chatem a stále populárnější aplikací 

pro chytré telefony. Po osobní schůzce podá starosta informace zastupitelstvu o cenové 

nabídce.  

 

Usnesení č.12:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad.13  Pan Ladislav Podhorský st. podal žádost o bezúročnou půjčku ve výši 40 000,-Kč na 

výměnu oken v rodinném domě č.p. 21. Zastupitelé souhlasí dle již schválených zásad 

z minulých let, kdy Obec tyto půjčky poskytovala. Půjčka se poskytne občanovi obce na 

rekonstrukci či opravu domu s 2% úrokem z celé poskytnuté částky, který bude splacen 

s poslední splátkou půjčky. 

 

Usnesení č.13:  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zápůjčce finanční hotovosti ve 

výši 40 000,-Kč panu Ladislavovi Podhorskému st. se splátkovým 

kalendářem 5 000,-Kč/měsíčně, s úrokem 2% z celkové částky zaplacené 

s poslední splátkou půjčky. 

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

 

Ad.14 Rozpočtové opatření č.4 se týká schválení půjčených finančních prostředků a přijatých 

splátek v tomto roce, zakoupení křovinořezu, mulčovače, kamna pro obecní byt, přijaté 

sponzorské dary na dětské akce, přeúčtování položky sportovních výdajů. 

 

 

Usnesení č.14: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 tak, jak bylo 

předloženo 

   Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 15  Různé:  

 Paní Jana Dohnalová  - knihovnice obce – podala návrh zastupitelstvu obce na 

omezení návštěvní doby knihovny, nebo zrušení pro nízkou návštěvnost. Zastupitelé 

by ovšem rádi knihovnu zachovali. Ta bude otevřena od září nově 1x měsíčně. 

 Pan František Vlček měl námitky ke kontrole pachtu Petry Neshodové, která podle 

jeho slov chtěla, abychom řešili napáječku dobytka na obecním pozemku. Ta chce 

ovšem provést kontrolu, jakým způsobem se pase dobytek, kdy ohradníky jsou ve 

špatném stavu a napájení dobytka, které si musí zemědělec zabezpečit sám. 

 Paní Jana Bauerová navrhuje, aby obec pořídila mapu, kde budou vyznačeny obecní a 

soukromé pozemky, aby lidé věděli, kam mohou jít na procházku. Pokud bude mapa 

venku, musíme zvážit, podle velikosti, kam ji umístit. Pan starosta navrhl, aby se na 

této mapě Jana Bauerová podílela, ta souhlasila. 

 Pan František Vlček si stěžuje, že pracovníci VPP pracují pomalu, pan místostarosta 

dodává, že se pokazila technika (křovinořez a sekačka) a oprava již není možná, proto 

navrhuje koupit novou techniku pro kosení trávy. Do diskuze se zapojili i hosté. Jana 

Bauerová navrhuje vzít pracovníkům VPP odměny a tím je motivovat k lepší práci. 

 Oprava kanálu na cestě ke Kročilům bude provedena do 31.8.2016. 

 Turnaj v nohejbale, který měl být 30.7.2016, se ruší. Důvodem je hřiště, na kterém se 

po rekonstrukci ještě nedá hrát. 

 Sportovní den pro děti bude 30.7.2016 od 14.00 hod. Plakátky nebudou vyvěšeny  

a pro děti bude nachystáno překvapení. Místní občané budou obeznámeni o této akci 

zastupiteli. Na tento sportovní den, budou použity prostředky, které byly schváleny 

v rozpočtu na nohejbal. V souvislosti se sportovním dnem navrhuje opět Bc. Petra 

Neshodová zakoupení kin-ballu pro děti v ceně 4 120,-Kč. 

 Starosta informoval zastupitele o jednání s odběrateli vody z obecní studny. Ze dne 

4.5.2016 byla pořízena prezenční listina, kdy se dostavili někteří odběratelé. Důležité 

bylo, že byl odsouhlasen stav patního vodoměru podle našich odečtů a odečtů 



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č. 7/2016 jednání zastupitelstva obce dne 18.7.2016 

 

 

5 

odběratelů z kolonky. 30.6.2016 byla starostou svolána schůzka na místě samém,  

u vodárny, kde se ovšem z odběratelů nikdo nedostavil. Z toho se vyvozuje, že 

odběratelé nemají zájem tento problém řešit. Za 1. pololetí 2016 je rozdíl mezi 

odběrateli a jejich patním vodoměrem 41m³. Vedla se diskuze. Odběratelé budou 

vyzváni, aby si do 30.9.2016 zřídili sdružení, např. Sdružení odběratelů vody Kolonka 

a stanovili si zástupce, který bude jednat za celé sdružení s OÚ. Obec bude zajímat 

stav patního vodoměru, který je kalibrovaný a sdružení se bude zasílat jednotná 

faktura, poté se v platbě rozpočítají odběratelé mezi sebou. Pokud nebudou splněny 

tyto podmínky, voda bude zastavena. Nautila je v majetku obce, a protože nedochází 

k žádné dohodě, budeme muset jednat takto. 

 

Usnesení č.15   

 Zastupitelstvo obce schvaluje sportovní den pro děti se zakoupením špekáčků na 

večerní opékání a zakoupení kin-ballu v hodnotě 4 120,-Kč. 

   Schváleno všemi přítomnými. 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 

 

 

Mimo program jednání: 

Pan Vladimír Studený připomněl, že na schůzi 16.5. měl připomínku, že na č.p.36 nejsou 

připojeny na kanalizaci spodní dva byty. Starosta už jednal s Romanem Rechtorikem  

o připojení. Pan Vladimír Studený navrhl postup s tím, že jímku je nutno zasypat. Bude 

vyřešeno do 30.9.2016.  

Dále se vedla diskuze o dětském hřišti, provozním řádu na hřišti a zákazu venčení psů na 

hřišti, také o průchodnosti cesty do Velké Štáhle. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 18.7.2016 ve 20:45 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  12.9.2016  v 18 hod. na obecním úřadě. 

 

 

Zápis zhotoven dne: 19.7.2016 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


