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ZÁPIS
z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč , konaného dne 10. února 2014
Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni:
Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing.
František Haladej. Omluvena Ing. Jiřina Čermáková. Zasedání je usnášení schopné, zápis
provede T. Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zbyňkem Prokopem.
Zahájení zasedání v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 53. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1. Kontrola usnesení posledního ZO.
2. Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč.
3. Žádost o stanovisko k povolení hornické činnosti.
4. Žádost o vyjádření AWT Rekultivace, a.s. - odvodnění odvalu.
5. Žádost o fin. příspěvek – Český svaz včelařů.
6. Žádost o fin. příspěvek – Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.
7. Žádost o připojení k mezinárodní kampani – Vlajka pro Tibet.
8. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ARRIVA MORAVA a.s.
9. Žádost o fin. příspěvek – Kynologická organizace Staříč.
10. Žádost o výpůjčku fotbalového hřiště ke konání svodu psů.
11. Přestupková agenda 2013.
12. Žádost o fin. příspěvek – SENIOŘI STAŘÍČ
13. Nabídka vysokorychlostního internetu pro obecní úřad Staříč.
14. Žádost o fin. příspěvek – Středisko rané péče SPRP Ostrava.
15. Žádost o dotaci sociální pobytové služby – Seniorcentrum OASA.
16. Žádost o pronájem nebytových prostor v lokalitě Hatě.
17. Zpráva revizní komise Dobrovolného svazku obcí Olešná, konané dne 16.1.2014.
18. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.8/2013 – méněpráce
19. Změna termínu březnového zasedání ZO.
20. Vyhlášení výběrového řízení na TDI na stavbu „Stabilizace svahu v lokalitě
Kamenná“.
21. Žádost o dotaci fin. prostředků TJ Sokol Staříč.
22. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. FM/2/d/2014/Sk.
23. Přehled hospodaření SKLADEKO s.r.o.
24. Vyhlášení 5. kola FRB Staříč
25. Nákup nové počítačové techniky
26. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 27.12.2013
27. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 31.1.2014
28. Plán činnosti finančního výboru na rok 2014
29. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovení nového územního plánu Staříč
30. Oprava vodoteče Ptáčnického potoka
31. Hatě – provedení revize přívodního kabelu elektrického vedení
32. Žádost o příspěvek na činnost skautského oddílu
33. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti chrámového sboru
34. Žádost o dotaci na chovatelskou činnost v roce 2014 – ZO ČSCH Staříč

2

35. Žádost o zakoupení herního prvku na zahradu MŠ, konvektomatu do školní jídelny
a rekonstrukci elektřiny v budově MŠ
36. AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o. – dodatek k nájemní smlouvě
Usnesení č. 1057/53
ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-0 program jednání ZO ze dne 10.2.2014.
l. Kontrolu usnesení posledního ZO provedla starostka obce. Byly splněny úkoly uložené
usneseními 1042/52, 1045/52, 1050/52, 1053/52, 1054/52.
Nadále trvají úkoly uložené v bodech: 1046/52
K usnesení č. 1045/52
ZO schvaluje Smlouvu o aktualizaci map katastru nemovitostí k.ú. Staříč, předloženou
DIGIS, spol. s.r.o. Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. Cena díla je
14.520,- Kč a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení č. 1047/52
ZO schvaluje záměr prodat lesní pozemek p.č. 2359/1, list vlastnictví č. 1 v k.ú. Staříč.
ZO ukládá OÚ vyvěsit záměr prodeje výše uvedeného pozemku na úřední desce.
Reálná hodnota tohoto pozemku se rovná ceně účetní. Výměra pozemku je 5.434 m2.
ZO ukládá místostarostovi obce vyzvat žadatele k odsouhlasení úhrady nákladů
spojených s vyhotovením odhadu, smlouvy, správních poplatků a úhrady daně z nabytí
nemovitých věcí a náklady spojené s povrchovým frézováním pozemku a v případě, že
tento odsouhlasí, že tyto náklady uhradí, vyzvat soudního znalce k ohodnocení obvyklé
ceny tohoto lesního pozemku a poté s cenou obeznámit žadatele pana Aleše Žurovce,
Staříč č.p. 109. Hlasováno poměrem hlasů 5-0-1.
Bod
t r v á.
K usnesení č. 753/37
ZO schvaluje podat žádost o dotaci s názvem „Oprava antukového hříště za kulturním
domem ve Staříči Nadaci OKD“ z programu „Pro budoucnost“.
Hlasováno poměrem 6-0-0.
K usnesení č. 986/49
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo objednatele č. 1 6600528443 ze dne 30.4.2013
Objednatel č. 1: Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč
Objednatel č. 2: OKD, a.s. Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Zhotovitel: Ing. Jiří Vala, U Tří lip 953, Brušperk
Předmět:
Oprava autobusové zastávky „Staříč transformátor“ na parc. č. 279, 280, 376/33 a 1167/1
v k.ú. Staříč – vícepráce v hodnotě 152.023,10 Kč bez DPH a úprava přístřešku zastávky ceně
14.250,- Kč bez DPH.
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Starostka obce vyzvala společnost LUKSTAV, s.r.o., Staříč č.p. 423, jako stavební dozor
k objasnění víceprací na stavbě Oprava autobusové zastávky „Staříč transformátor“ na parc. č.
279, 280, 376/33 a 1167/1 v k.ú. Staříč.
Společnost Lukstav, s.r.o. Staříč č.p. 423 uvedla, že vícepráce provedené společností Ing. Jiří
Vala, U Tří lip 953, Brušperk nejsou správně vyčísleny a předložila reálné náklady ve výši
91.007,10 Kč bez DPH .
ZO hlasovalo o dvou návrzích:
1.Vyzvat soudního znalce k posouzení ceny víceprací, vyčíslených Ing. Jiřím Valou
Hlasováno: 1-5-0.
2.Souhlas se stanoviskem k vyčíslení víceprací předloženým technickým dozorem investora –
Hlasováno: 5-1-0.
ZO schvaluje proplatit firmě Ing. Jiří Vala,U Tří lip 953, Brušperk vícepráce ve výši
91.007,10 Kč a 14.250,- Kč bez DPH za úpravu přístřešku zastávky.
ZO pověřuje starostku obce seznámit s usnesením ZO Ing. Jiřího Valu, U Tří lip 953,
Brušperk.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-1.
K usnesení č. 984/49
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o právu provést stavbu předložil
budoucí povinný z věcného břemene: RPG Byty, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská
Ostrava a budoucím oprávněným z věcného břemene: Obcí Staříč, Chlebovická 201, Staříč.
Předmětem smlouvy je stavba „Staříč – splašková kanalizace a ČOV“. Proběhlo jednání se
zástupci RPG byty, s.r.o. Ostrava. Obec zaslala RPG byty, s.r.o. Ostrava žádost o bezplatné
zřízení věcného břemene na stavbu „Staříč splašková kanalizace a ČOV“ na pozemku p.č.
683/1 v k.ú. Staříč. Po projednání s vedením společnosti je možné uzavřít smlouvu za
dohodnutých podmínek a symbolickou částku 1,- Kč.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o právu provést
stavbu mezi budoucím povinným z věcného břemene: RPG Byty, s.r.o., Gregorova
2582/3, Ostrava-Moravská Ostrava a budoucím oprávněným z věcného břemene: Obcí
Staříč, Chlebovická 201, Staříč. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro
stavbu „Staříč – splašková kanalizace a ČOV“. ZO zmocňuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení č. 1014/50
Dodatek č. 17 ke smlouvě o poskytování ročního finančního příspěvku na provoz a služby
v zařízení sociální péče – Domově pro seniory ONDRÁŠ, p.o. Brušperk, předložila jeho
ředitelka Libuše Jurčíková.
Domov pro seniory ONDRÁŠ p.o. požaduje tuto finanční částky:
1. Ludmila Paličková 15.000,- Kč – nástup 1.5.2007
2. Marie Havláková
5.248,- Kč - nástup 26.8.2013
3. Emilie Žabenská
5.371,- Kč – nástup 23.8.2013
4. Verona Zajacová
2.870,- Kč – nástup 23.10.2013
Celková částka pro rok 2013 činí 28.489,- Kč.
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ZO schvaluje podpis Dodatku č. l7 ke smlouvě o poskytování ročního finančního
příspěvku na provoz a služby v zařízení sociální péče – Domově pro seniory ONDRÁŠ,
p.o. Brušperk.
ZO ukládá starostce obce osobně projednat další poskytování finančního příspěvku na
provoz a služby v zařízení sociální péče Domova pro seniory ONDRÁŠ, p.o. Brušperk
s ředitelkou Libuší Jurčíkovou.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
Usnesení č. 1007/50
Jaroslav a Zdeňka Prokopovi, Staříč č.p. 277 požádali obec o odkup pozemku ve vlastnictví
obce. Jedná se o 773 m2 parcely č. 966/13, v k.ú. Staříč.
Místostarosta obce seznámil možností odprodeje vlastníky sousedních pozemků. Vzhledem
k nízké hodnotě pozemku ZO rozhodlo neúčtovat o reálné hodnotě.
Ze strany vlastníků sousedních pozemků nebyly vzneseny připomínky. Bod trvá.
ZO schvaluje odprodej pozemku p.č. 966/13, k.ú. Staříč o celkové výměře 773 m2.
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi seznámit žadatele s podmínkami
odprodeje pozemku 773 m2 parcely č. 966/13, v k.ú. Staříč, kdy tito se musí zavázat
k úhradě všech souvisejících nákladů včetně úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a
v případě jejich souhlasu zadat vypracování znaleckého posudku na cenu obvyklou.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
2. Informaci o stavu portfolia PIONEER ke dni 6.2.2014 podala starostka obce.
Usnesení č. 1058/53
ZO bere na vědomí stav portfolia Pioneer ke dni 6.2.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
3. OKD , a.s. Závod Důl Paskov, Staříč č.p. 528, 739 43 Staříč žádá obec o vyjádření
stanoviska k povolení hornické činnosti. Jedná se o likvidaci hlavních důlních děl –
kolejových patrových překopů č. 2041 a 2042 ve 2. důlním poli dobývacího prostoru Staříč,
OKD, a.s., Závodu Důl Paskov.
Předmětem této žádosti je povolení likvidace patrových kolejových překopů otevírajících část
výhradního ložiska na úrovni 4. patra dolu ve střední části 2. důlního pole dobývacího
prostoru Staříč.
Usnesení č. 1059/54
ZO povoluje hornickou činnost - likvidaci hlavních důlních děl – kolejových patrových
překopů č. 2041 a 2042 ve 2. důlním poli dobývacího prostoru Staříč, OKD, a.s., Závodu
Důl Paskov.
Předmětem této žádosti je povolení likvidace patrových kolejových překopů
otevírajících část výhradního ložiska na úrovni 4. patra dolu ve střední části 2. důlního
pole dobývacího prostoru Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
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4. AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 41/884, Havířov-Prostřední Suchá předložila žádost o
vyjádření pro účely územního řízení – Odvodnění území východní části odvalu hlušin Staříč
III – Strážnice, II. etapa. Žádají o souhlas obce s provedením trvalé stavby na pozemcích ve
vlastnictví Obce Staříč parc. PK 3608/díl 2 sloučené do parcely č. 1589/3 v k.ú. Staříč, které
bude sloužit jako podklad pro územní řízení.
Před projednáváním bodu zastupitel obce Ing. Libor Macháček oznámil, že v této věci může
být ve střetu zájmu a hlasování se tedy zdrží.
Usnesení č. 1060/54
ZO souhlasí s provedením trvalé stavby na pozemcích ve vlastnictví Obce Staříč parc.
PK 3608/díl 2 sloučené do parcely č. 1589/3 v k.ú. Staříč, které bude sloužit jako podklad
pro územní řízení – Odvodnění území východní části odvalu hlušin Staříč III Strážnice ,
II. etapa.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-1.
5. Český svaz včelařů, o.s., ZO Frýdek-Místek, Chlebovice 1, 739 42 Frýdek-Místek žádá
obec o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2014.
Usnesení č. 1061/54
ZO bere na vědomí žádost Český svaz včelařů, o.s., ZO Frýdek-Místek, Chlebovice 1,
739 42 Frýdek-Místek žádá obec o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2014.
ZO navrhuje finančnímu výboru, ověřit, jaká částka byla včelařům poskytnuta v roce
minulém a tento příspěvek zařadit do rozpočtu na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
6. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., Mozartova 2313, Frýdek-Místek,
738 01 žádá obec o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2014 ve výši 50.000,- Kč pro
klienta z obce Staříč Michaelu Mudrovou.
Usnesení č. 1062/53
ZO bere na vědomí žádost Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.,
Mozartova 2313, Frýdek-Místek, 738 01 o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2014
ve výši 50.000,- Kč pro klienta centra, občanku obce Staříč Michaelu Mudrovou.
ZO navrhuje finančnímu výboru příspěvek ve výši 50.000,- Kč zařadit do rozpočtu na
rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
7. Spolek Lunghta, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1 žádá obec o vyjádření k vyvěšení „Vlajky pro
Tibet“ dne 10. 3.2014 v obci Staříč.
Usnesení č. 1063/53
ZO schvaluje vyvěšení „Vlajky pro Tibet“ 10.3.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
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8. ARRIVA MORAVA, a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
předložila obci smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok
2014.
Usnesení č. 1064/53
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí
kompenzace za veřejné služby a organizační zajištění dopravní obslužnosti a zmocňuje
starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
9. Žádost o finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč na organizaci „Staříčského poháru“
předložila obci Základní kynologická organizace č. 650, Staříč.
Usnesení č. 1065/53
ZO bere na vědomí žádost Základní kynologické organizace č. 650 Staříč o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na organizaci „Staříčského poháru“.
ZO navrhuje finančnímu výboru obce zařadit tento příspěvek do rozpočtu na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
10. Základní kynologická organizace č. 650 Staříč žádá obec o výpůjčku tréninkového
fotbalového hřiště a o povolení ke konání svodu psů dne 8.5.2014 u příležitosti „Staříčského
poháru“
Usnesení č. 1066/53
ZO souhlasí s výpůjčkou tréninkového fotbalového hřiště u příležitosti „Staříčského
poháru“, pořádaného ZKO č. 650 Staříč.
ZO souhlasí se svodem psů dne 8.5.2014 u příležitosti „Staříčského poháru“ pořádaného
ZKO č. 650 Staříč za dodržení stanovených veterinárních podmínek.
ZO ukládá OÚ doporučit ZKO č. 650 Staříč dohodnout termín výpůjčky tréninkového
fotbalového hřiště s FK Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
11. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí zaslal obci sdělení, že za rok 2013
bylo pro obec Staříč na základě veřejnoprávní smlouvy projednáno 12 přestupků.
Usnesení č. 1067/53
ZO bere na vědomí sdělení Magistrátu Frýdek-Místek o projednání přestupků pro Obec
Staříč, včetně navýšení částky z předchozího roku na 13,12 Kč/obyvatel.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
12. Spolek SENIOŘI STAŘÍČ žádá obec o finanční příspěvek na rok 2014 ve výši 65.000,Kč.
Příspěvek bude využit na bohatou kulturně a společenskou činnost v roce 2014. Navýšení
požadovaného finančního příspěvku zdůvodňují nárůstem členské základny.
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Usnesení č. 1068/53
ZO bere na vědomí žádost spolek SENIOŘI STAŘÍČ o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 65.000,- Kč pro rok 2014.
ZO navrhuje finančnímu výboru zařadit žádost spolku SENIOŘI STAŘÍČ do rozpočtu
obce na rok 2014. Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
13.Společnost Getlink media s.r.o. Frýdek-Místek, Dr. M. Tyrše 3106, PSČ 73801 předložila
obci nabídku na připojení k internetu.
Usnesení č. 1069/53
ZO bere na vědomí nabídku společnosti Getlink media s.r.o. Frýdek-Místek, Dr. M.
Tyrše 3106, PSČ 73801 Frýdek-Místek na připojení k internetu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
14. Středisko rané péče SPRP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava podalo
obci žádost o poskytnutí finančního příspěvku na služby pro dítě se zrakovým postižením,
které je občanem naší obce.
Usnesení č. 1070/53
ZO bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši na služby pro dítě
se zrakovým postižením, předloženou Středisko rané péče SPRP Ostrava, Havlíčkovo
nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava. ZO navrhuje finančnímu výboru zařadit tuto žádost do
rozpočtu obce na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
15. Domov pro seniory OASA, Provozovatel: Seniorcentrum OASA, s.r.o., Petřvald 2 –
Petřvaldík 68, Petřvald u Nového Jičína zaslal obci žádost o dotaci sociální pobytové služby
pro občana obce pana Otakara Mužného.
Navrhují poskytnout dotaci ve výši 18.000,- Kč. Bod trvá.
Usnesení č. 1071/53
ZO zamítá poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro seniory OASA, s.r.o. Petřvald
1 – Petřvaldík 68, Petřvald u Nového Jičína.
ZO ukládá starostce obce paní Zdeňce Šebestové zaslat Domovu pro seniory OASA
dopis, ve kterém mu bude sděleno, že dle informace manželky pana Mužného rodina
platí veškeré výdaje, spojené s umístěním občana v tomto zařízení.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
16. Pan Ivo Liberda, Fryčovická 347, Staříč žádá obec o pronájem nemovitostí – nebytových
prostor v lokalitě Hatě, k.ú. Staříč. Jedná se o prostory „Garáže – 158 m2, tzv. zadní trakt, to
je pozemek parcela č. 2090/7 – tři velké garáže za účelem provozování autobusové dopravy.
Bod trvá.
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Usnesení č. 1072/53
ZO bere žádost pana Ivo Liberdy na vědomí. ZO ukládá místostarostovi obce panu
Prokopovi vyzvat pana Liberdu k upřesnění žádosti o pronájem nebytových prostor
v Hatích. Zahrnout i odstavné plochy k pronájmu nebytových prostor.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2013 předložil obci Ing. Jiří Vala, U Tří lip 953.
Brušperk. Z důvodu méněprací došlo ke snížení ceny díla oprava propadlé komunikace StaříčKuty.
Usnesení č. 1074/53
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2013, předložený Ing. Jiřím Valou, U
Tří lip 953, Brušperk a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
19. Starostka obce Zdenka Šebestová podala návrh na změnu termínu březnového zasedání
ZO. Původní termín byl stanoven na 10.3.2014. Z důvodu přípravy rozpočtu obce je termín
zasedání ZO přeložen na den 17. března 2014.
Usnesení č. 1075/53
ZO schvaluje, aby se v měsíci březnu uskutečnilo zasedání ZO v pondělí 17. března
2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
20. Výběrové řízení na stavební dozor investora (TDI) – stavební akce „Stabilizace svahu
v lokalitě Kamenná“ .
Bod trvá.
Usnesení č. 1076/53
ZO souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na technický dozor investora na stavební
akci „Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná“ .
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat uchazeče k tomuto výběrovému
řízení.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
21. TJ Sokol Staříč žádá o dotaci finančních prostředků z veřejné finanční podpory obce
Staříč pro rok 2014.
Zastupitelstvo žádá o předložení seznamů členů jednotlivých sportovních oddílů.
Usnesení č. 1077/53
ZO bere žádost TJ Sokol Staříč na vědomí.
ZO ukládá TJ Sokol Staříč předložit seznamy členů jednotlivých sportovních oddílů.
ZO navrhuje finančnímu výboru zařadit žádost TJ Sokol do rozpočtu na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
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22. Starostka obce podepsala Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. FM/2/d/2014/Sk – budoucí povinný Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října
117, Ostrava, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
p.o. se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Frýdek-Místek. Budoucím oprávněným je
Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč.
Předmětem smlouvy „Bytový dům pro seniory – plynovodní přípojka“ k.ú. Staříč.
Usnesení č. 1078/53
ZO bere na vědomí Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
FM/2/d/2014/Sk – budoucí povinný Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117,
Ostrava, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského
kraje, p.o. se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Frýdek-Místek. Budoucím
oprávněným je Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč.
Předmětem smlouvy „Bytový dům pro seniory – plynovodní přípojka“ k.ú. Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
23. Společnost
31.12.2013.

SKLADEKO, s.r.o. Staříč předložila přehled hospodaření od 01.10. –

Usnesení č. 1079/53
ZO bere na vědomí přehled hospodaření firmy Skladeko, s.r.o. Staříč za období 01.10.31.12.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
24. ZO vyhlašuje 5. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
obce Staříč.
Usnesení č. 1080/53
ZO ukládá OÚ vyvěsit vyhlášení 5. kola výběrového řízení na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč na úřední desce obce Staříč.
ZO ukládá OÚ přepracovat smlouvy o půjčkách v souladu s novým občanským
zákoníkem.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
25. Starostka obce informovala členy ZO o nutnosti zakoupení nových PC pro účely OÚ.
Usnesení č. 1081/53
ZO schvaluje nákup nových PC pro účely OÚ. ZO ukládá starostce obce oslovit tři
dodavatele PC.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
26. Ing. Libor Macháček, předseda finančního výboru, předložil zápis z 2. jednání finančního
výboru ze dne 27. prosince 2013.
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Usnesení č. 1082/53
ZO bere na vědomí zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 27. prosince 2013.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
27. Ing. Libor Macháček, předseda finančního výboru, předložil zápis z 1. jednání finančního
výboru ze dne 31.ledna 2014.
Usnesení č. 1083/53
ZO bere na vědomí zápis z 1. Jednání finančního výboru ze dne 31. ledna 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
28. Ing. Libor Macháček, předseda finančního výboru, předložil ZO plán činnosti finančního
výboru na rok 2014.
Usnesení č. 1084/53
ZO bere na vědomí Plán činnosti finančního výboru na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
29. Místostarosta obce Libor Kravčík seznámil ZO s nutností provedení výběrového řízení
na zhotovitele nového územního plánu obce.
Usnesení č. 1084/53
ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele nového územního plánu obce.
ZO ukládá místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi vyzvat k předložení cenových
nabídek 3 architektonické kanceláře.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
30. Na nutnost opravy vodoteče Ptáčnického potoka upozornil místostarosta obce pan Zbyněk
Prokop. Prohlídkou koryta potoka bylo zjištěno, že v části u pana Kutáče a u paní Veselé je
nutné koryto potoka opravit.
Bod trvá.
Usnesení č. 1086/53
ZO ukládá místostarostovi obce panu Z. Prokopovi provést zaměření částí potoka, které
je potřebné opravit.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
31. V areálu Hatě je nutné provést revizi elektrického vedení. Pádem stromu byl přerušen
přívodní kabel do areálu.
Bod trvá.

11

Usnesení č. 1087/53
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi zajistit elektrorevizi pro areál Hatě.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
32..Žádost o příspěvek na činnost skautského oddílu ve výši 55.000,- Kč předložil Junák, svaz
skautů a skautek ČR, středisko Svatého Jiří Brušperk, Fryčovická 503, Staříč.
Usnesení č. 1088/53
ZO bere žádost o příspěvek na činnost skautského oddílu ve výši 55.000,- Kč
předloženou Junákem, svazem skautů a skautek ČR, středisko Svatého Jiří Brušperk,
Fryčovická 503, Staříč.
ZO navrhuje finančnímu výboru zařadit tuto žádost do rozpočtu obce na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
33. Chrámový sbor, zastoupený varhaníkem Petrem Strakošem, žádá obec o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč na podporu činnosti chrámového sboru v roce
2014.
Usnesení č. 1089/53
ZO bere na vědomí žádost chrámového sboru Staříč o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2014.
ZO navrhuje finančnímu výboru zařadit žádost o finanční příspěvek na rok 2014 do
rozpočtu na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
34. Místní organizace Českého svazu chovatelů ve Staříči žádá o poskytnutí dotací
chovatelskou činnost v roce 2014 ve výši 15.000,- Kč.

na

Usnesení č. 1090/53
ZO bere na vědomí žádost ZO ČSCH Staříč o poskytnutí dotací na rok 2014.
ZO navrhuje finančnímu výboru zařadit žádost do rozpočtu na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
35. Základní škola a Mateřská škola Staříč, Sviadnovská 332 žádá o posouzení a zakoupení
vybraného herního prvku na dolní zahradu mateřské školy v ceně asi 120000Kč s DPH. Dále
žádají o zakoupení nového konvektomatu do kuchyně školní jídelny. Dále žádají o zajištění
rekonstrukce elektroinstalace v budově mateřské školy.
Bod trvá.
Usnesení č. 1091/53
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi a Ing. Liboru Macháčkovi projednat
tuto žádost ve školské radě.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
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36. AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o., 739 43 Staříč č.p. 42 zaslal obci k podpisu dodatek č. 1
k nájemní smlouvě o pronájmu zemědělské půdy v katastru Staříč. Dodatkem se mění některé
body smlouvy – zvýšení nájemného na 1500 Kč/ha, doba nájmu do 31.8.2018.
Usnesení č. 1092/53
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu zemědělské půdy v katastru
Staříč, předložený AGROSPOL STAŘÍČ s.r.o., 739 43 Staříč č.p. 42 a zmocňuje
starostku obce k podpisu dodatku.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
Usnesení č. 1093/53
ZO překládá následující body programu:
bod č. 4 ze dne 15.01.2007
usnesení č. 127/7
usnesení č. 203/10
usnesení č. 263/11
usnesení č. 591/28
usnesení č. 676/32
usnesení č. 714/35
usnesení č. 931/46
usnesení č. 946/46
usnesení č. 951/47
usnesení č. 1007/50
usnesení č. 1038/51
usnesení č. 1047/52
usnesení č. 1054/52
usnesení č. 1072/53
usnesení č. 1076/53
usnesení č. 1086/53
usnesení č. 1087/53
usnesení č. 1091/53
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Zdeňka Šebestová
předsedající
Za správnost: T. Filínová
zapisovatel

Zbyněk Prokop
ověřovatel

Libor Kravčík
ověřovatel
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