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Č.j. 368/02/2017 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 6/2017 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 12.6.2017 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 

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 Petr Kročil. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení č.5/2017 

2. Smlouva o spolupráci – Generali 

3. Oprava dmychadla 

4. Pronájem HM – p. Rechtorik 

5. Evidence a očíslování HM 

6. Rozhodnutí č.1/2017 Nádražní z.s. 

7. Dopis mobilního hospice Strom života 

8. Různé: 

 Kácení máje a dětský den – vyhodnocení akce 

 Stavba plotu – průběh prací 

 Pouť 25.6.2017 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.5/2017 ze dne 15.5.2017 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Smlouva o spolupráci s firmou Generali Pojišťovna a.s. zavazuje obec zajistit umístění 

reklamního banneru (poutače) o rozměru 3x1m na viditelném místě v obci. Výroba 

banneru je v působnosti pojišťovny Generali. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 

do 31.12.2017. Obci bude náležet jednorázová odměna ve výši 10.000Kč. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci s firmou Generali 

Pojišťovna a.s. na umístění reklamního banneru. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 3  Oprava dmýchadla, která musela být provedena, včetně instalace a dopravy je 

vyčíslena na 14 546,70Kč. Ve faktuře je rovněž zohledněno zapůjčení dmýchadla od 

společnosti KUBÍČEK VHS, s.r.o., Velké Losiny. 

 

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

Ad. 4 Záměr pronájmu hrobového místa, na žádost pana Rechtrorika, byl zveřejněn na úřední 

desce OÚ v dnech od 5.5.2017 do 26.5.2017 a nebylo k němu připomínek. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hrobového místa panu Rudolfu 

Rechtorikovi. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5  V návaznosti na předchozí bod projednání, starosta navrhuje vyhotovit evidenci 

hrobových míst. Zájem o pronájem hrobových míst vzrůstá, proto zastupitelé také 

diskutovali o rozšíření urnového háje. 

 

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

 

Ad. 6  Bylo vydáno Rozhodnutí č. 1/2017 pro Nádražní z.s. na pokácení 2 ks stromů 

napadených kůrovcem. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

Ad. 7  Mobilní hospic Strom života, Nový Jičín, žádá o finanční podporu pro svoji činnost. 

Pan starosta již telefonicky informoval tuto organizaci o skutečnosti, že schválený 

rozpočet na program sociální prevence je pro tento rok již vyčerpán. Zastupitelé s tímto 

postupem souhlasí. 

 

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

 

Ad. 8 Různé: 

 Dětský den s kácením máje proběhl za slunečného počasí. Pro děti byly připraveny 

soutěže a odměny. Dětský den byl nově zpestřen akcí sečení kosou. 

 Starosta informoval zastupitele obce o průběhu prací – stavby plotu kolem zahrádek, 

která probíhá dle časového plánu. 

 Pouť v místní kapli se uskuteční v neděli 25.6.2017 v 11.30 hod., občerstvení bude 

zajištěno. Plakátky budou zveřejněny. 

 

Usnesení č. 8:    

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení pro pouť v místní kapli, 

konanou dne 25.6.2017. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 Zastupitelstvo obce bere ostatní informace na vědomí. 
 

 



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č.6/2017 jednání zastupitelstva obce dne 12.6.2017 

 

 

3 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 12.6.2017 v 19.00 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  10.7.2017  v 18 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 13.6.2017 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


