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Č.j. 73/02/2017 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 2/2017 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 6.2.2017 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, Petr Kročil, Bc. Petra Neshodová, David 

Janík, Jana Bauerová, František Vlček se dostavil před 2. bodem jednání programu  

Hosté: 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 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 Petr Kročil. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení č. 1/2017 

2. Kupní smlouva – p. František Kadlec 

3. Informace k VPP 

4. Kupní smlouva – p. Petr Kročil 

5. Informace o schůzce s paní Bůčkovou 

6. Smlouva o zřízení služebnosti – Petra Komůrková 

7. Kupní smlouva – p. Vlha 

8. Kupní smlouva – p. Červenka 

9. Různé: 

 Vyhodnocení akcí leden – únor 2017 
 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.1/2017 ze dne 9.1.2017 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2 Záměr prodeje pozemku p.č. st. 81 panu Františku Kadlecovi o celkové výměře 30m² 

byl zveřejněn na úřední desce OÚ ve dnech od 25.11.2016 do 16.12.2016 a nebylo 

k němu připomínek. Prodej zastupitelé projednávali již na prosincové schůzi. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.st. 81 panu Františku 

Kadlecovi za 30,-Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 3  Pan místostarosta seznámil zastupitelstvo obce s předběžnými podmínkami pro VPP na 

rok 2017 a také o veřejné službě, která bude letos opět zavedena. Schůzka na úřadu 
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práce ohledně dané problematiky, se bude konat 17.2.2017. Zastupitelé zastávají názor, 

že pro obec bude lepší zaměstnat 4 pracovníky VPP. 

  

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

Ad. 4 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej travní sekačky panu Patru Kročilovi, jako 

jedinému zájemci, za 18.000,-Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední dece od 

15.11.2016 do 2.12.2016 a nebylo k němu připomínek. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej travní sekačky panu Petru Kročilovi 

za 18.000,-Kč. 

 Pro: 6 členů ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování.Prodej sekačky byl schválen. 

 

Ad. 5  Zastupitelé na minulých schůzích projednávali nebezpečný úsek kolem domu č.p. 19 

(Bauerovi) p.č. 4/1 a 35/2 a navrhovali buď zákaz vjezdu, nebo jednosměrný provoz. Po 

vybudování pevné zdi kolem pozemku Bauerových prakticky není možnost uhnutí před 

vozidlem, které v prudké zatáčce není vidět a na druhé straně cesty je velký břeh. 

Navrhuje se tedy úplný zákaz vjezdu motorových vozidel. Za tímto účelem bude podána 

žádost o změně místní úpravy na Městský úřad v Rýmařově, odbor dopravy a silničního 

hospodářství. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o vyjádření ke změně místní 

úpravy na p.č. 4/1 a 35/2.  
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6  Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti cesty s paní 

Petrou Komůrkovou pro pozemek potřebný pro vjezd do objektu (lávka). Jedná se  

o pozemek p.č. 45/1. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti cesty s paní 

Petrou Komůrkovou. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Zastupitelé na své prosincové schůzi schválili budoucí kupní smlouvy pánům 

Červenkovi a Vlhovi. Smlouvy byly zveřejněny na úřední desce od 20.12.2016 do 

6.1.2017 a nebylo k nim připomínek. Oba záměry prodeje pozemků byly zveřejněny od 

27.9.2016 do 14.10.2016. Nyní starosta obce předložil zastupitelům kupní smlouvy. 

Smlouva s panem Vlhou se týká pozemků p.č. 142/1, 142/2, 142/3 a 316/1 o celkové 

výměře 2307m². 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s panem Vlhou na prodej 

pozemků o celkové výměře 2307m² za cenu 30,-Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 8  Kupní smlouva s panem Červenkou se týká pozemků p.č. 139/1, 142/5 a 316/4  

o celkové výměře 184m². 
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Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s panem Červenkou na 

prodej pozemků o celkové výměře 184m² za cenu 30,-Kč/m². 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9  Dětský maškarní rej, který se letos uskutečnil v lednu na ledě, se líbil nejen dětem, ale  

i dospělým. Rovněž na únorovém společenském večeru se sešlo více lidí, oproti 

minulému roku, a dobře se bavili. Děkujeme všem, kteří se na přípravách akcí podíleli. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 6.2.2017 v 18.30 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  6.3.2017  v 17 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 14.2.2017 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


