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Č.j. 417/02/2019 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 5/2019 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 2.9.2019 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, Petra Horňáčková, Mária Pospíšilová 

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. 4/2019 

2. Rozpočtové opatření č.2/2019 

3. Plnění rozpočtu za 2.Q.2019 

4. Likvidační komise 

5. Informace k VPP na rok 2019 

6. Výsledek kontroly odboru ŽP ze dne 18.6.2019 

7. Výsledek kontroly OSSZ ze dne 25.7.2019 

8. Žádost okresního soudu v Bruntále 

9. Smlouva o výpůjčce a následném darování SOR 

10. Závěrečný účet SOR 

11. Žádost denního stacionáře Škola života 

12. Nabídka firmy Panoramas na virtuální prohlídku obce 

13. Veřejná zakázka – dopravní zrcadlo 

14. Veřejná zakázka – obnova hřbitovní zdi 

15. Různé: 

 Akce na září a říjen 

 Připomínky ke stavbě 

 Žádost o náhradu škody 

 Oválný znak obce 
 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.4/2019 ze dne 10.6.2019 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 
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Ad. 2 Rozpočtové opatření č.2 se týká především výdajů a příjmů spojených s VPP a poté 

úpravy výdajů dle skutečného čerpání rozpočtu. 

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

předloženo. 

 Pro: 5 členů ZO, 2 členové ZO se zdrželi. Rozpočtové opatření č. 2 bylo 

schváleno. 

 

Ad.3  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 2.Q.2019 byl v listinné i elektronické podobě 

předložen zastupitelům. Příjmy jsou v čerpání skutečného rozpočtu na 47,71%, výdaje 

pak na 36,71%. 

 

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

 

Ad. 4  Likvidační komise se navrhuje ve složení: Ing. Jiří Dvořák, Vladimír Studený a David 

Janík. Účelem je kontrola majetku obce, zejména v garážích a předložení návrhu 

k vyřazení opotřebovaného či nefunkčního majetku ke schválení zastupitelstvu obce na 

příštím zasedání.  

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje likvidační komisi ve složení Ing. Jiří 

Dvořák, Vladimír Studený a David Janík. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 5  Od 5.8.2019 do 31.10.2019 jsme přes úřad práce získali jednoho pracovníka na VPP . 

 

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

 

Ad. 6 Starosta obce informoval zastupitele o kontrole dodržování lesního zákona a právních 

předpisů a rozhodnutí vydaných na jeho základě na lesním majetku Obce Malá Štáhle, 

která proběhla dne 18.6.2019. Žádná opatření nebyla uložena. 

 

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

Ad. 7  25.7. proběhla na OSSZ v Bruntále kontrola plnění povinností v nemocenském  

a důchodovém pojištění za období od 1.7.2016 do 30.6.2019. V kontrolovaném období 

nebyly zjištěny nedostatky. 

 

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

 

Ad. 8  Na obecní úřad byla doručena žádost od Okresního soudu v Bruntále o navržení 

vhodného kandidáta na soudního přísedícího u Okresního soudu v Bruntále.  

 

Usnesení č. 8:   Zastupitelstvo obce navrhuje v souladu s § 64 odst. 3 zákona  

č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů, ve 

znění pozdějších předpisů jako vhodného kandidáta na výkon funkce 

přísedícího u Okresního soudu v Bruntále Bc. Petru Neshodovou,  



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č.5/2019 jednání zastupitelstva obce dne 2.9.2019 

 

 

3 

nar. 26.9.1979, bytem Malá Štáhle 51, která souhlasí se svým 

ustanovením za přísedícího u Okresního soudu v Bruntále na čtyřleté 

volební období.  
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 9   Smlouva o výpůjčce a následném darování se SOR se týká projektu „Jak nezabloudit 

na Rýmařovsku“. Jde o dřevěné rozcestníky, fotopanel, mapové panely a orientační 

směrovky. Dnem 31.8.2021 půjčitel (SOR) bezplatně převádí vlastnické právo 

k předmětu výpůjčky a vypůjčitel (Obec Malá Štáhle) tento dar přijímá. 

 

Usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce a následném darování 

se SOR v rámci projektu „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad.10  Závěrečný účet SOR byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na webových 

stránkách obce v době od 12.6.2019 do 30.6.2019 a nebylo k němu připomínek. 

  

Usnesení č.10  Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Závěrečný účet Sdružení obcí 

Rýmařovska za rok 2018 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a bere na 

vědomí celoroční hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska a to BEZ 

VÝHRAD dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí 

Rýmařovska ze dne 17.2.2019, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Dále ZO bere na vědomí zprávu kontrolní komise Sdružení obcí Rýmařovska 

ze dne 13.5.2019. 

 

 

Ad.11  Denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA nabízí dárkové balíčky, jejichž zakoupením 

můžeme podpořit jejich činnost, vybavení učeben apod. Tento stacionář se stará  

o handicapované občany a má sídlo ve Frýdku-Místku. 

 

Usnesení č.11  Zastupitelstvo obce neschvaluje zakoupení dárkových balíčků. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 12  Nabídka firmy Panoramas nabízí virtuální prohlídku obce v cenové nabídce cca  

15 tis.Kč. Po diskuzi se zastupitelé shodli, že letos této nabídky nevyužijí.  

 

Usnesení č.12  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 13  Dopravní zrcadlo bude instalováno za účelem zvýšení bezpečnosti při výjezdu na 

hlavní komunikaci silnici I/11 z místní komunikace od Penzionu Mlýn u Kročilů. Lhůta 

pro podání nabídek na tuto veřejnou zakázku je do 11.9.2019 do 10:00 hod., otevírání 

obálek proběhne v 11:00 hod. na obecním úřadě. Ze zastupitelů bude přítomen Petr 

Kročil, Vladimír Studený a starosta obce. 

 

Usnesení č.13  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítěznou 

firmou.  

Schváleno všemi přítomnými. 



Obec Malá Štáhle 
 

                                                                             Strana 

zápisu č.5/2019 jednání zastupitelstva obce dne 2.9.2019 

 

 

4 

 

 

Ad. 14 Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku Obnova hřbitovní zdi je rovněž 

11.9.2019 do 10.00 hod., otevírání obálek proběhne ve 12.00 hod. na obecním úřadě. 

Zastupitelé budou o obou výsledcích veřejné zakázky informováni. 

 

Usnesení č.14  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítěznou 

firmou.  

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 15  Různé: 

 Na měsíc září a říjen se plánuje promítání filmů, setkání seniorů a dýňování. Data  
i časy akcí budou včas zveřejněny. 

 Pan Petr Kročil seznámil zastupitele se stavbou, kterou provádí na svém pozemku. 

Připomínka ke stavbě, která byla doručena na OÚ byla řešena se stavebním úřadem 

v Rýmařově i se starostou obce, který se domluvil se stavebníkem především na 

zabezpečení stavby. 

 Pan Mgr. Dvořák požaduje po obci náhradu škody na majetku, která mu byla 
způsobena při kácení stromů v obecním lese v červnu 2019. Žádost bude postoupena 

Spojeným lesům Rýmařov, jejichž pracovníci kácení prováděli. 

 Starosta obce dává zastupitelům ke zvážení zakoupení smaltovaného oválného znaku 
obce. Zakoupení takového znaku není pro obce povinné, proto se zatím kupovat 

nebude. 

 

 

Usnesení č.15  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 2.9.2019 v 19.00 hod.  

 

 

Zápis zhotoven dne: 10.9.2019 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


