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Č.j. 237/02/2018 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 4/2018 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 18.4.2018 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 

 

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

Neshodová, Jana Bauerová 

Nepřítomni: David Janík 

Hosté: Šárka Kvasnicová, Věra a Vladimír Neshodovi, Pavlína a Zdeněk Smetanovi 

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.3/2018 

2. Rozpočtové opatření č.1 

3. Informace k plnění rozpočtu za 1.Q.2018 

4. Informace ke kontrole hospodaření z KÚ MSK 

5. Informace k VPP 

6. Doplněk smlouvy Generali pojišťovna 

7. Smlouva o dílo 

8. Informace ze schůze SOR 

9. Různé: 

 Sraz rodáků 

 Akce duben - květen 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.3/2018 ze dne 12.3.2018 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Zastupitelstvu obce byl předložen Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018, ve kterém je 

mimo jiné upřesněn příspěvek na výkon státní správy, který je nutné bezpodmínečně 

dodržet, a to nejméně v upraveném rozpočtu. 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 tak, jak bylo 

předloženo. 

 Pro: 5 členů ZO, proti: 0 členů ZO, 1 člen ZO se zdržel hlasování. 

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno. 
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Ad. 3  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 03/2018 byl rovněž v písemné formě 

předložen zastupitelům. Plnění dle schváleného rozpočtu je v příjmech na 30,16% a ve 

výdajích na 26,84% skutečného čerpání. 

 

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

Ad. 4  Dne 4.4.2018 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

kontrolorkami odboru podpory korporátního řízení a kontroly Krajského úřadu MSK 

Ostrava. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva bude součástí 

Závěrečného účtu obce za rok 2017. 

 

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

 

Ad. 5 Úřadem práce v Bruntále byla zamítnuta naše žádost na pracovníky VPP, a to z důvodu 

nedostatku vhodných uchazečů o zaměstnání v obci i okolí. Žádost bude na doporučení 

úřadu práce podána znovu. Zastupitelé diskutovali o možnostech údržby obce. 

 

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

 

Ad. 6  Dodatkem č. 3 se mění pojistná smlouva o pojištění majetku obce s firmou 

GENERALI, s.r.o., kde je nově zahrnut majetek, který byl pořízen do posilovny. Roční 

pojištění veškerého majetku obce činí 17 196,-Kč. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění 

majetku a odpovědnosti za škodu s GENERALI, s.r.o. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Smlouva s panem Josefem Švédíkem z Velké Štáhle zahrnuje výkopové práce pro 

stavbu přístřešku, který se bude budovat vedle kiosku na hřišti a na terénní úpravy 

v obci. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem Josefem Švédíkem na 

výkopové práce a na terénní úpravy v obci a pověřuje pana starostu 

podpisem smlouvy. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 8 Nejdůležitější informace ze schůze SOR jsou informace týkající se GDPR (General 

Data Protection Regulation). Tento předpis vstupuje v platnost dne 25.5.2018  

a má za cíl zajistit vyšší ochranu dat fyzických osob. Vedení úřadu a jeho zaměstnanci 

budou v dané problematice proškoleni a seznámeni s případnými riziky. Dále byla 

podepsána příkazová smlouva týkající se cyklostezky mezi firmou WITERO s.r.o.  

a SOR. O této firmě pan starosta hovořil již na minulé schůzi ZO. Pan starosta poté 

seznámil zastupitele o možnostech k projektu na revitalizaci po důlní činnosti. 

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 9  

 Pan starosta připraví do konce dubna konečný program Srazu rodáků 2018, který bude 

zveřejněn v Rýmařovském horizontu. 

 V měsíci dubnu a květnu jsou plánovány tyto akce: 

 sobota 21.4. brigáda (občané byli informováni letáčky) 

 sobota 28.4. slet čarodějnic (plakáty jsou zveřejněny) 

 pátek 4.5. veřejná schůze v 18.00 hod. v Obecním domě. 

 

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

 

Mimo program jednání se diskutovalo o tom, že někteří občané nedodržují pytlový sběr plastů 

a hází tyto odpady do žlutého kontejneru, který je pod domy č.p. 35 a 36, a který je určen 

především pro chataře. Dále se diskutovalo o opravách kaple a úpravách jejího okolí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 18.4.2018 v 19.45 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 28.5.2018 v 18.00 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 23.4.2018 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


