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Č.j. 448/02/2017 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 7/2017 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 10.7.2017 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 

Hosté: manželé Heblákovi 

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.6/2017 

2. Žádost pí. Krškové o půjčku 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2017 

4. Kontrola finančního výboru 

5. Revokace části usnesení 

6. Dotace „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“ 

7. Různé: 

 Plán akcí na červenec a srpen 

 Stavba plotu – průběh prací 

 Pouť 25.6.2017 - vyhodnocení 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.6/2017 ze dne 12.6.2017 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2 Paní Pavlína Kršková podala žádost o poskytnutí půjčky na svatební výdaje ve výši 

10.000,-Kč. Půjčka bude splacena do 3-měsíců srážkou ze mzdy. Úrok ve výši 2% 

z celkové částky bude zaplacen s poslední splátkou. Zastupitelka Petra Neshodová 

navrhuje poskytnutí svatebního daru ve výši 1.000,-Kč. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku ve výši 10.000,-Kč paní Pavlíně 

Krškové. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Zastupitelstvo obce schvaluje svatební dar Pavlíně Krškové a Zdeňku 

Smetanovi ve výši 1.000,-Kč. 

Pro 6 členů ZO, proti 1 člen ZO, svatební dar byl schválen. 
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Ad. 3  Rozpočtové opatření č.2 se týká především aktualizace softwaru spisové služby, 

schválené půjčky, umístění reklamního poutače firmy Generali, přeúčtování příjmů  

a výdajů týkajících se VPP vzhledem ke skutečnosti, že v tomto roce nebudeme čerpat 

dotaci z EU, ale pouze z ČR a ostatní  příjmy a výdaje dle předloženého návrhu RO č. 2. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017 tak, jak bylo 

předloženo. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Zpráva z kontroly finančního výboru bude předložena zastupitelstvu obce na příští 

schůzi. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

Ad. 5 Na zasedání dne 5.10.2011 byl schválen prodej pozemku p.č. 35/18 a 35/19. Prodej 

pozemku p.č. 35/19 se neuskutečnil. Starosta navrhuje revokovat část usnesení, mj.  

i proto, že o prodej pozemku projevil zájem jiný občan. Účetní obce upozornila na 

skutečnost, že tento pozemek, který byl určen k prodeji a je zaúčtován na účtu 036, musí 

být odúčtován vzhledem ke skutečnosti, že již záměr prodeje netrvá. Zastupitelé s tímto 

postupem souhlasí. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce revokuje část usnesení č. 4 zápisu z jednání ZO 

10/2011 ze dne 5.10.2011 – schválení prodeje pozemku p.č. 35/19. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 6 RÝMAŘOVSKO o.p.s. uspělo se svým projektem „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“ 

v programu MMR ČR na podporu cestovního ruchu v regionech. Celková výše projektu 

je 2 104 432,-Kč, dotace ve výši 1 052 216,-Kč. Cílem projektu je propojit turistická 

místa, vyměnit již vybledlé mapy, vytvářet foto, rozcestníky. Zastupitelé diskutovali, 

kde rozcestník umístit. Součástí projektu je také výroba propagačních materiálů pro 

region a mediální kampaň prostřednictvím rádia. Každá z obcí se na akci spolupodílí. 

 

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

Ad. 7  Různé: 

 V rámci sportovního dne pojedeme s dětmi na kolech na minigolf do Velké Štáhle a na 

konci prázdnin bude pravidelné opékání buřtů. Termíny akcí budou upřesněny. 

Nohejbal se zřejmě letos konat nebude. 

 Starosta informoval zastupitele o průběhu prací – stavba plotu kolem obecních 

zahrádek. 

 Pouť, konaná dne 25.6.2017, přilákala nejen místní občany. 

 

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

 

Mimo program jednání měli manželé Heblákovi dotazy ohledně kosení trávy, kácení stromů  

a úklidu v obci. Vedla se krátká diskuze. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 10.7.2017 v 19.00 hod.  
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Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  18.9.2017  v 18 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 12.7.2017 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

 

 

 

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

    

 

 

Petr Kročil  …………………………………. 

 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


