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Č.j. 464/02/2018 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č.7/2018 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 23.7.2018 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: Věra Neshodová, Jana Dohnalová, Jiří Ondrák, Michal Minich 

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.6/2018 

2. KOM – stavba plynovodu 

3. Komunální volby 2018 

4. Dotace na revitalizaci území po důlní činnosti 

5. Nohejbal 2018 

6. Různé: 

 Akce srpen - září 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.6/2018 ze dne 25.6.2018 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Na minulé schůzi zástupce firmy Kovošrot Moravia, pan Michal Minich,  představil 

zastupitelům projekt stavby plynovodu, který se bude týkat také našich pozemků a nyní 

žádají obec o souhlas s touto stavbou. Jedná se o tyto dotčené pozemky p.č. 363/1, p.č. 

433, p.č. 361 a p.č. 363/4. Celá akce firmy Kovošrot Moravia nese název: „Plynovod, 

plynopřípojka, areálový rozvod, včetně dopojení technologie pro provozovnu Kovošrot 

Moravia CZ a.s. Malá Štáhle“. Pan starosta již dojednal s panem Jiřím Ondrákem 

podmínky k souhlasu obce, které jsou, zřízení věcných břemen přístupových cest 

k majetku obce, účast na prohlídce vytýčení zaměření uložení plynovodu a na 

kontrolních dnech v areálu firmy. Zastupitelé obce i přítomní zástupci firmy Kovošrot 

s uvedenými podmínkami souhlasí. 

Dále probíhala debata, která se týkala hlučnosti a uhynulých stromů v areálu firmy. Dle 

pana Minicha objedná firma na své náklady měření hlučnosti a obec požádá  
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o spolupráci ke zjištění, ve kterých dnech je hlučnost nejsilnější, v případě uhynulých 

stromů je možnost výsadby stromů nových.  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu plynovodu investora Kovošrot 

Moravia CZ a.s., Dobročovice 22, Úvaly, přes pozemky v k.ú. Malá 

Štáhle, p.č. 363/1, p.č. 433, p.č. 361 a p.č. 363/4 za předem dohodnutých 

podmínek uvedených v tomto zápise z jednání ZO. 

Schváleno všemi přítomnými. 

Ad. 3  Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 5.-6. října 2018. Zapisovatelkou 

bude určena Bc. Jana Horňáčková a stanovení minimálního počtu členů OVK bude 

zveřejněno v daném termínu harmonogramu voleb do 6.8.2018. 

 

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

Ad. 4  Rozpočet na akci Revitalizace území po důlní činnosti je již zpracovaný a v tomto 

týdnu proběhne konzultace na MF. Stavební povolení končí v měsíci září, proto bude 

během srpna zahájena stavba.   

 

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

 

Ad. 5 Dle pana starosty je hřiště na nohejbal hratelné a nyní na něm budou probíhat tréninky. 

Předpokládaný termín nohejbalu je posunut na 8.9.2018. 

 

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

 

Ad. 6 Různé: 

Protože bylo v měsíci červenci chladno a deštivo, plánované stanování s dětmi se přesouvá na 

měsíc srpen, a to jako víkendová akce pro děti, se stanováním, přípravou kotlíkového guláše, 

návštěvou minigolfu a opékáním. Akce bude naplánovaná podle počasí. 

 

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

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 23.7.2018 v 18:40 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na 17.9.2018  v 18 hod. na obecním úřadě. 

 

Zápis zhotoven dne: 25.7.2018, zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


