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Č.j. 503/02/2019 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 7/2019 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 18.12.2019 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 

Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, Bc. Petra Neshodová, David Janík, Petr 

Kročil, Vladimír Studený, Milan Mackura 

Ostatní přítomni:Vladimír Neshoda, Šárka Kvasnicová, Pavel Kročil st., Eva Pilátiková, 

Mária Pospíšilová, Petr Mayer 

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 6/2019 

2. Rozpočet na rok 2020 

3. Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023  

4. Rozpočtové opatření č. 4/2019 

5. Odvolání místostarosty 

6. Rozpočet SOR 

7. Nařízení vlády – odměny zastupitelům 

8. Zpráva finančního výboru 

9. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

10. OZV o místním poplatků ze psů 

11. OZV o místním poplatku z pobytu 

12. OZV o místním poplatku za využívání veřejného prostranství 

13. Úprava webových stránek obce pro handicapované občany 

14. Smlouva o poskytování služeb 

15. DPP – zastupitelé 

16. Inventarizace majetku 

17. Aktualizace pojistné smlouvy 

18. Spojené lesy – dodatek č. 20 

19. Vánoční balíček – Škola života 

20. Studio STA – mediální prezentace 

21. Dodatek smlouvy – svoz odpadů 

22. Různé: prosincové akce 

 

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

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č. 6/2019 ze dne 21.10.2019 jednání zastupitelstva obce jsou 

splněna. 

 

Ad. 2 Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zastupitelům předložen jak v závazných ukazatelích 

(paragrafech), tak i v detailním rozpisu na položky. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na 

úřední desce v době od 2.12.2019 do 19.12.2019. Zastupitelé o rozpočtu diskutovali.  

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2020 v závazných 

ukazatelích – v paragrafech. 

Pro usnesení: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, Bc. Petra Neshodová, David Janík 

Proti usnesení: 0, Zdrželi se: Vladimír Studený, Petr Kročil, Milan Mackura 

 Rozpočet na rok 2020 byl schválen. 

 

Ad. 3  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023 byl zveřejněn na úřední desce 

v době od 2.12.2019 do 19.12.2019 a nebylo k němu připomínek. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 

2021-2023. 
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4. V příjmových položkách se 

promítne navýšení daní, ve výdajových položkách se především snižuje v paragrafu 

bytovém hospodářství a navyšuje v komunálních službách.  

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. 

Pro usnesení: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, Bc. Petra Neshodová, David Janík, 

Vladimír Studený 

Proti usnesení: 0, Zdrželi se: Petr Kročil, Milan Mackura 

   Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno. 

 

Ad. 5 Pan Petr Kročil dává návrh na odvolání Ing. Jiřího Dvořáka z funkce místostarosty. Pan 

Ing. Dvořák pokládá k 19.12.2019 funkci zastupitele obce. K hlasování nedošlo. 

 

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

 

Ad. 6 Rozpočet SOR byl zveřejněn na úřední desce v době od 25.11.2019 do 13.12.2019  

a nebylo k němu připomínek. 

 

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

Ad. 7  Pan starosta informoval zastupitele o novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Dosavadní částky 
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stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností od 1.ledna 2020. 

Pro kategorie obcí do 300 obyvatel činí od 1. ledna 2020 výše minimální odměny 

neuvolněného starosty obce 12.888,-Kč. Po dohodě mezi zastupiteli se ostatní odměny 

měnit nebudou. 

 

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

 

Ad. 8 Finanční výbor provedl dne 7.11.2019 kontrolu pokladních a účetních dokladů za 

období 1-3.Q.2019. Výbor navrhuje kopírovat doklady kvůli čitelnosti. 

 

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

Ad. 9 Od 1.1.2020 vstupuje v platnost nová metodika k vydávání obecních vyhlášek. Ing. Jiří 

Dvořák připravil podle těchto metodik nové obecně závazné vyhlášky, které byly před 

schůzí zastupitelům zaslány elektronickou poštou spolu s metodickým materiálem 

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Nyní se předkládají ke 

schválení. Poplatek za svoz odpadu se pro rok 2020 nemění. 
 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů ponechává stejný poplatek jako 

vloni. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku ze psů. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 11  Novou Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku z pobytu se slučuje poplatek 

za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytování. Ruší se paušální poplatek za 

objekt na rok.  

 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku z pobytu. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 12  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

stanovuje sazbu poplatku podle m² a dnů, vynásobenou částkou za konkrétní službu. 

V příloze vyhlášky jsou jmenovitě uvedena parcelní čísla, na která se obecně závazná 

vyhláška vztahuje. Všechny nové OZV jsou zveřejněny na úřední desce a také 

zveřejněny dálkovým způsobem na webových stránkách obce. 

 

Usnesení č.12  Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 13  Na minulé schůzi zastupitelstva obce informoval starosta o nutnosti úpravy webových 

stránek obce pro handicapované občany. Nyní předkládá zastupitelům ke schválení 

smlouvu o dílo ve výši 14.800 Kč, s termínem provedení do 31.1.2020 s panem 

Stanislavem Ospalým. 

 

Usnesení č.13  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na aktualizaci webových 

stránek. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 14  Pro rok 2020 bude uzavřena smlouva na služby spojené se správou webových stránek 

na částku 250,-Kč/hodinu s panem Radkem Bulou ml. 

 

Usnesení č.14  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na správu webových stránek. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 15  Od roku 2018 se musí DPP zastupitelům schvalovat. Nově bude uzavřena DPP panu 

Vladimírovi Studenému. 

  

Usnesení č.15  Zastupitelstvo obce schvaluje DPP zastupiteli Vladimírovi Studenému. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 16  Složení inventarizační komise se navrhuje ve složení: Vladimír Studený (předseda), 

Milan Mackura a David Janík (členové). 

 

Usnesení č.16  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 17  Aktualizací pojistné smlouvy, s firmou Generali Pojišťovna a.s., se pojištění majetku 

rozšiřuje o pojištění dřevěného přístřešku a dopravního zrcadla. Výše ročního 

pojistného je 18.865,-Kč s platností od 1.1.2020. 

 

Usnesení č.17:  Zastupitelstvo obce schvaluje Pojistnou smlouvu o pojištění majetku  

a odpovědnosti s firmou Generali Pojišťovna a.s. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 18 Dodatkem č. 20 k nájemní smlouvě na pronájem obecních lesů se Spojenými lesy 

s.r.o. Rýmařov se stanovuje výše pronájmu na 1000,-Kč. 

  

Usnesení č.18:  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 20 k nájemní smlouvě se 

Spojenými lesy Rýmařov s.r.o. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 19  Vánoční balíček Škola života pomáhá handicapovaným občanům prodejem vánočních 

ozdob, visačky na dárky apod. Zastupitelé se shodli, že tuto organizaci finančně 

nepodpoří. 

 

Usnesení č.19:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Ad. 20  Studio STA  - multimediální agentura o.p.s. nabízí mediální propagaci a prezentaci 

nejen obcím. 

 

Usnesení č.20  Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

Ad. 21 Městské služby zvyšují paušální měsíční poplatek za svoz odpadu na 8.644,-Kč. 

Celková cena, včetně uložení odpadů, činí pro rok 2020 103.728,-Kč. 

 

Usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 13 Smlouvy o převzetí, svozu, 

skladování a likvidaci odpadu. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 22 Různé: 

 28.12. se bude konat turnaj v šipkách a 31.12. bude netradiční RETRO Silvestr. 
 

Usnesení č.22: Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 18.12.2019 v 19.30 hod.  

 

 

Zápis zhotoven dne: 28.12.2019 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

           Ladislav Podhorský  

                               starosta 


