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Č.j.155/02/2017 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 03/2017 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 6.3.2017 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 

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

Neshodová 

Nepřítomni: Jana Bauerová, David Janík 

Hosté: Bauerová Ivana, Bauer Jan, manželé Heblákovi, Jana Dohnalová, Eva Pilátiková, Petr 

Mayer, Vladimír Studený, Mária Pospíšilová 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.  
 

Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 5 

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 č.2/2017 

2. Kontrola plnění rozpočtu za 4.Q.2016 

3. Kontrola hospodaření KÚ MSK 

4. Nabídka pojišťovny Generali – pojištění obecních lesů 

5. Informace o schůzce na PÚ Ostrava 

6. Dotace – kaple 

7. Stížnosti občanů 

8. Návrh na využití prostor po bývalém obchodě 

9. Dopis pana Lašáka 

10. Informace k VPP a VS 

11. Zpráva kontrolního výboru 

12. Různé: 

 MDŽ 

 Platba dřeva  

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.2/2017 ze dne 6.2.2017 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Zastupitelům obce byl předložen výkaz plnění rozpočtu za 12/2016 sestavený po všech 

schválených rozpočtových změnách. Celkové příjmy činí 3 313 520,02Kč, výdaje 

2 787 183,19Kč. Úvěr byl splácen v pravidelných splátkách 60 tis.Kč/Q. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 3  Kontrola hospodaření obce za rok 2016 bude provedena dne 5.4.2017 pracovnicemi 

KÚ MSK Ostrava. 

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

Ad. 4  Pokud bychom chtěli pojistit obecní lesy, např. proti vichřici, je zapotřebí vypracovat 

tabulky dle lesního hospodářského plánu. Tuto záležitost projedná pan starosta s panem 

Petrem Sekaninou. 

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

 

Ad. 5 Pan starosta informoval zastupitele o schůzce na PÚ v Ostravě ohledně našich žádostí 

na bezúplatný převod pozemků, který bude letos z největší pravděpodobností 

zrealizován. Starosta dále informoval zastupitele, že podle nového zákona již není 

možné převádět pozemky bezúplatně. Nyní jsou dvě možnosti. Úplatný převod, kde je 

ale riziko, že přednost dostanou např. restituenti. Druhá možnost je směna pozemků, 

kdy si pozemkový úřad navyšuje pozemky do svého fondu o 50%.  

 

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

 

Ad. 6 Dne 27.2.2017 byla podána žádost na státní zemědělský intervenční fond o dotaci na 

opravu kaple, konkrétně se jedná o výměnu krovů. Počítá se s celkovými výdaji 

293 063,-Kč, dotace bude ve výši 70%. Zastupitelé vedli diskuzi o potřebě vyměnit na 

kapli celou krytinu. 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
 

Ad. 7  Na úřad byly doručeny písemné stížnosti občanů na trvalý zápach v obci, který 

pocházel od firmy Vesper Frames a Kovošrot. Tyto byly předány kompetentním 

úřadům. 

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

 

Ad. 8  Vzhledem k tomu, že prostory po bývalém obchodě nejsou využity, navrhuje se, po 

diskuzi s místními občany, udělat z poslední místnosti obchodu větší kuchyňku pro 

společenskou místnost a z ostatního prostoru posilovnu. Předpokládané náklady jsou  

90 tis. Kč. 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce schvaluje navržený postup na využití prostor po 

bývalém obchodě. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9 Pan Antonín Lašák zaslal obci dopis, ve kterém popisuje schůzi ze dne 7.2.2017, která 

se uskutečnila za přítomnosti úředníků ze stavebního úřadu Rýmařov. Projednávala se 

smlouva o zřízení vodovodní přípojky z roku 2003. Pan Lašák již opakovaně dostal od 

obce k podpisu Souhlas o právu k provedení stavby vodovodní přípojky, který však 

odmítá podepsat s tím, že dle jeho názoru je smlouva špatná a požaduje ji přepsat dle 

svých podmínek. Řešením tohoto sporu je také možnost vrátit finance panu Lašákovi, 

které zaplatil za zhotovení vodovodní přípojky, kdy poté stavební úřad zahájí řízení  

o odstranění stavby. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad.10 Podali jsme žádost na VPP pro 4 zaměstnance od 1.4.2017 do 31.3.2018. Letos jsou 

nové podmínky a musíme zaměstnat tyto pracovníky na 12 měsíců. Příští rok zřejmě 

skončí dotace na vytvoření VPP. Poté budou obce moci zaměstnávat občany na 

veřejnou službu. 

  

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

 

Ad. 11 Bc. Petra Neshodová provedla s Janou Dohnalovou kontrolu plnění usnesení za 

4.Q.2016 a výbor k němu nemá připomínek. Dále byla provedena kontrola platby 

místních poplatků u rekreačních zařízení v obci. Mlýn u Kročilů má vedenou ubytovací 

knihu, poplatky jsou obci hrazeny. Kontrolní výbor navrhuje vyzvat paní Komůrkovou, 

majitelku dalšího rekreačního zařízení v obci, k předložení ubytovací knihy. 

 

Usnesení č.11:  Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne 

1.3.2017. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 12  Různé: 

 Oslava MDŽ se uskuteční dne 11.3.2017, pohoštění je zajištěno. 

 Pan František Vlček se dotazoval, proč nemá Pavlína Kršková zaplaceno dřevo, které 

jí vyčíslil po úklidu lesa v pracovní době. Starosta navrhuje, aby zaplatila pouze cenu 

za zapůjčený obecní traktorek. Vedla se diskuze, zda se jednalo o dřevo na prodej, 

nebo za dřevo, které se v rámci úklidu lesa neplatí. Pan Vlček trvá na zaplacení. 

 

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

 

Mimo program jednání ZO měli Petr Mayer a Eva Pilátiková připomínky a dotazy ohledně 

ČOV, výboru pro národností menšiny, kontroly zápisů, internetové úřední desky a pracovní 

doby úřadu. 

Paní Ivana Bauerová měla dotaz ohledně opravy cesty kolem domu č.p.19. Vedla se krátká 

diskuze ohledně místních komunikací. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 6.3.2017 v 18,30 hod. 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 12.4.2017  v 18 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 13.3.2017 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


