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Č.j. 17/02/2018 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 1/2018 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 15.1.2018 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

Přítomni: Ladislav Podhorský, František Vlček, Petr Kročil, Bc. Petra Neshodová, David 

Janík, Jana Bauerová 

Nepřítomni: Ing. Jiří Dvořák 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.  
 

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

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.11/2017 

2. Informace ke srazu rodáků 2018 

3. Plánované akce na rok 2018 

4. Volby prezidenta ČR 

5. Usnesení z 42. členské schůze SOR 

6. Složení finančního výboru 

7. Různé: 

 Akce leden – únor 2018 

 Dotazy p. F. Vlčka 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.11/2017 ze dne 19.12.2017 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. 

 

Ad. 2  Pan starosta informoval zastupitele o první schůzce přípravného výboru k akci sraz 

rodáků, který je ve složení: Bc. Petra Neshodová, Jana Bauerová, Jana Dohnalová, 

David Janík a Ladislav Podhorský a seznámil zastupitele s možným programem. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

Ad. 3  Zastupitelstvo obce diskutovalo o plánovaných akcích na rok 2018, které jsou oproti 

loňskému roku rozšířeny. Plán akcí bude zveřejněn na internetových stránkách obce.  

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje plán akcí na rok 2018. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 4  Účast v 1. kole prezidentských voleb byla v naší obci 76%.  2. kolo voleb se bude 

konat 26.-27.1.2018. Volební lístky voliči tentokrát dostanou přímo ve volební 

místnosti. 

  

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

 

Ad. 5 Pan starosta přečetl zastupitelům Usnesení z 42. členské schůze SOR ze dne 6.12.2017 

a seznámil je s dotačním titulem na projekt, který je zaměřen na společné vzdělávací 

semináře. 

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Usnesení z 42. členské schůze SOR ze 

dne 6.12.2017. 

 

Ad. 6 Předseda finančního výboru, Petr Kročil, žádá zastupitelstvo obce o navýšení počtu 

členů výboru, nebo výměnu jednoho člena. Vedla se diskuze se závěrem výměny 

jednoho člena finančního výboru. Pan Petr Kročil navrhuje odvolat dosavadní členku 

finančního výboru paní Janu Bulovou a nahradit ji paní Evou Pilátikovou, z důvodu 

přehledu o fungování veřejné správy, vzhledem k jejímu zaměstnání. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce odvolává členku finančního výboru paní Janu 

Bulovou. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje novou členku finančního výboru paní Evu 

Pilátikovou. 

 Pro: 4 členové ZO, proti: 1 člen ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. 

 Paní Eva Pilátiková byla schválena jako členka finančního výboru. 

 

Ad. 7  Různé: 

 V průběhu ledna a února je naplánován dětský maškarní rej na ledě a společenský 

večer, který zastupitelé probírali již na minulé schůzi. 

 Pan František Vlček se dotazoval na prodej dřeva z lesa a na čerpání dovolené paní 

účetní. Vedla se diskuze a zásady pro prodej dřeva budou doplněny o souhlas 

odběratele a telefonní kontakty. Dotazy byly zodpovězeny. 

 

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

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 15.1.2018 v 19.30 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 12.2.2018 v 18,30 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 22.1.2018, zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

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

                                                  

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

 

    Ladislav Podhorský  

               starosta 


