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Č.j. 219/02/2020 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 4/2020 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 20.7.2020 v 18.00 hod. ve společenském sále v Obecním domě 

v Malé Štáhli 
 
 

Přítomni ZO: Ladislav Podhorský, Vladimír Studený, Bc. Petra Neshodová, David Janík, Petr 

Kročil, Vladimír Studený, Milan Mackura  

Ostatní přítomni: Bc. Jana Horňáčková, Danuše Szewczyková, Jana Dohnalová, Vladimír 

Neshoda. 

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 3/2020 

2. Závěrečný účet SOR 

3. Revokace usnesení č.21 ze dne 12.5.2020 

4. Pronájem bytu č.p. 35/1 

5. Zpráva kontrolního výboru 

6. Prodej části pozemku p.č. 344/4 

7. Prodej části pozemku p.č. 35/2 a p.č 43 

8. Oprava domu č.35 

9. Různé: 

 Informace k projektu revitalizace. 
 

 

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

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.3/2020 ze dne 17.6.2020 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Závěrečný účet SOR byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu  a také na 

webových stránkách obce v době od 3.6.2020 do 18.6.2020 a nebylo k němu 

připomínek. 
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Usnesení č. 2:   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 

2019 ve smyslu 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 VÝHRADY dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí 

Rýmařovska ze dne 20.3.2020. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolní komise Sdružení obcí Rýmařovska 

ze dne 20.5.2020. 

 

Ad. 3  Zastupitelstvo obce schválilo usnesením  č. 21 dne 12.5.2020 pronájem obecního bytu 

panu Jaroslavovi Kopeckému. Ten již nyní o byt nemá zájem. Proto starosta vyzývá 

zastupitele k revokaci usnesení, aby bylo možné byt pronajmout jinému žadateli. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 21 ze dne 12.5.2020 o pronájmu 

obecního bytu č. 1 v domě č.p. 35. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 4  K nově zveřejněnému záměru pronájmu bytu č.1 v domě č.p. 35 se přihlásil pouze 

jeden zájemce. Bc. Petra Neshodová navrhuje přiložit k žádosti o pronájem bytu rovněž 

doklad o bezdlužnosti. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí. Záměr pronájmu bude 

nadále zveřejněn s podmínkou doložit k žádosti doklad o bezdlužnosti. Dalšími 

podmínkami k přidělení bytu je složení 3 – měsíční kauce pronájmu bytu a mít trvalý 

pobyt v obci. 

 

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

Ad. 5 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce za 1.pololetí 

2020. Usnesení ZO jsou průběžně plněna a výbor nemá ke kontrolovanému období 

žádných připomínek. 

 

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

 

Ad. 6  Společenství vlastníků jednotek Malá Štáhle 36 žádá o prodej části pozemku p.č. 344/4 

kolem domu č.p. 36 o výměře cca 128 m².  Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední 

desce v době od 3.7.2020 do 20.7.2020 a nebylo k němu připomínek. Skutečná prodejní 

plocha bude upřesněna podle geometrického plánu. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 344/4 

Společenství vlastníků jednotek Malá Štáhle 36. 

Schváleno všemi přítomnými. 

 

Ad. 7  Záměr prodeje části pozemku p.č. 35/2 o výměře 170 m² a části pozemku p.č. 43  

o výměře 11 m² byl zveřejněn na úřední desce v době od 3.7.2020 do 20.7.2020  

a nebylo k němu připomínek. 

 

Usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 35/2 a pozemku 

p.č. 43 o celkové výměře 181 m² panu Güntrovi Bauerovi ml. 

Schváleno všemi přítomnými. 
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Ad. 8 Pan místostarosta obce podal zastupitelstvu obce informace ohledně opravy domu  

č.p. 35. Začne se opravou komínů - lávky jsou již hotové, nyní se musí komíny 

vyvložkovat a poté se bude opravovat střecha. V domě je nutno opravit i vnitřní 

prostory (světlo, vypínače, zvonky). 

 

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

 

Ad. 9 Různé: 

 20.7.2020 proběhl kontrolní den akce „Revitalizace území po důlní činnosti“, včetně 

pochůzky stavby, které se zúčastnili pan starosta i místostarosta. Nyní probíhají 

dokončovací práce a doplnění dopravního značení. 13.8.2020 proběhne kontrolní  

a předávací den stavby.  

 

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

 

 

Mimo program jednání zastupitelé diskutovali o úpravě polní cesty do Velké Štáhle. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 20.7.2020 v 18:45 hod.  

 

 

Zápis zhotoven dne: 27.7.2020 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

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

                                 

                                  

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

 

 

 

 

   Vladimír Studený                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                         starosta 


