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ZÁPIS
z 56. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14. dubna 2014
Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni:
Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing. František Haladej.
Ing. Jiřina Čermáková. Omluvena Zdenka Šebestová. Zasedání je usnášení schopné, zápis
provede T. Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Ing. Jiřinou Čermákovou.
Zahájení zasedání v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Místostarosta obce dal hlasovat o návrhu programu 56. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1.Kontrola usnesení posledního zasedání ZO
2.Stanovisko správce povodí Odry k povolení hornické činnosti
3.Prosba o podporu charitativní akce
4.Žádost o darování dřevěných sloupů
5.Žádost o prodloužení veřejného osvětlení
6. Nákup kancelářských židlí
7. Zpráva o činnosti za rok 2013 – Středisko rané péče SPRP Ostrava
8. Zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 27.3.2014
9. Zápis dětí do MŠ
10.Oznámení přerušení provozu mateřské školy
11.Žádost o zřízení věcného břemene
12.Smlouva o dílo – autorský dozor-Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná
13.Žádost o odkoupení pozemku parc.č.452/2 k.ú. Staříč
14.Žádost o zřízení věcného břemene parc.č. 25 k.ú. Staříč
15.Žádost o zřízení věcného břemene parc.č. 309 k.ú. Staříč
16.Cenové nabídky na konvektomat do kuchyně MŠ
17.Informace firmy SINEKO Engineering s.r.o. o výměně el. rozvaděče ČOV u ZŠ
18.Zpráva kontrolního výboru – kontrola čerpání fin. prostředků FK Staříč
19.Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
20. Dar obci Staříč Ing. Václav Chamrád
21.Výsledky vyhodnocení nabídek – zpracování územního plánu obce Staříč
22.Schválení „Zadání územního plánu obce Staříč“
23.Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč
24.Nabídka prodeje pozemku parc.č. 1782/2 v k.ú. Staříč
25. Závěrečný účet DSO Olešná
26.Zápis z valné hromady společnosti SKLADEKO s.r.o. Staříč
27. Žádost o pronájem prodejních míst na hřišti za KD-pouť 2014
28. Výběr poplatku za veřejné prostranství-pouť 2014 – Junák Staříč
29. Žádost o finanční příspěvek na rybářské závody
30. Žádosti o změnu v územním plánu obce Staříč
31. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě SR 14 SOD
Usnesení č. 2031/56
ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-0 program jednání ZO ze dne 14.04.2014.
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1.Kontrolu usnesení posledního zasedání ZO provedl místostarosta obce pan Zbyněk Prokop.
Byly splněny úkoly uložené usneseními 1087/53, 946/46, 1091/53, 1054/52,
2002/55,2003/55, 2004/55, 2005/55, 2008/55 , 2010/55, 2011/55, 2012/55, 2016/55, 2017/55,
2018/55, 2019/55, 2026/55.
Nadále trvají body 1072/53, 1081/53, 1086/53, 1007/50,2007/55, 2009/55,2014/55, 2020/55,
2021/55, 2024/55, 2028/55, 2029/55.
K usnesení č. 2026/55 – proběhlo výběrové řízení k opravě střechy na budovách v lokalitě
Hatě.
Své nabídky předložili: Korbel Ladislav, Zahradní 1454, Petřvald, 73541 Petřvald u Karviné
- 154.500,- Kč bez DPH
Radomil
Šajtar
–
KLEMP,
Fryčovice
662157.483,Kč
bez
DPH
Petr Vana, Zdenka Chalabaly 2005/5, Ostrava-Jih-Bělský les – 159.240,- Kč bez DPH.
Nejvýhodnější cenovou nabídku předložil Ladislav Korbel, Zahradní 1454, 735 41 Petřvald u
Karviné - 154.500,- Kč bez DPH.
ZO schvaluje provedení oprav střechy v areálu Hatí Ladislavem Korbelem, Zahradní
1454, 735 41 Petřvald u Karviné - 154.500,- Kč bez DPH.
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat tuto firmu k předložení smlouvy a
dílo a zmocňuje místostarostu obce Z. Prokopa k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení č. 127/7 – Mgr. Jiří Kubala předložil zpracovaný Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
nájmu uzavřené dne 1.1.1991 mezi Obcí Staříč, Chlebovická 201, Staříč a Českou poštou,
s.p. Praha 1, Politických vězňů 909/4, který řeší změnu – Předmět a účel nájmu – odnětí
místnosti o celkové výměře 131 m2 poště pro obecní účely, doba nájmu na dobu neurčitou.
Nájemné je stanoveno dohodou a činí 180,- Kč/m2, roční nájem představuje částku 23.580,Kč a je osvobozen od DPH
Dodatek nabývá účinnosti 1.7.2014.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu uzavřené dne 1.1.1991 mezi Obcí Staříč
Chlebovická 201, Staříč a Českou poštou, s.p. Praha 1, Politických vězňů 909/4 a
pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení č. 931/46 – veřejné osvětlení Klečka - ZO schvaluje nadzemní vedení
veřejného osvětlení k pozemku pana Jiřího Klečky.
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi napsat paní Miroslavě Šigutové dopis,
ve kterém odůvodní nadzemní vedení veřejného osvětlení k pozemku pana Jiřího
Klečky .
Odůvodní v něm vysoké náklady na případné vedení kabelů v zemi, nutné stavební
povolení a zřízení věcného břemene.
Hlasováno poměrem hlasů 4-2-0.
K usnesením 1047/52 a 2006/55 – Obec Staříč vyzvala pana Aleše Žurovce a paní Miladu
Tkačíkovou k předložení cenové nabídky na odkup lesního pozemku p.č. 2359/1, k.ú. Staříč
do 21.3.2014. Nikdo se zájemců o odkup lesa cenovou nabídku ve stanovený čas nepředložil.
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ZO bere na vědomí informaci Mgr. Kubaly, že cenová nabídka na odkup lesního
pozemku p.č. 2359/1, k.ú. Staříč nebyla ve stanovený čas předložena žádným ze zájemců.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K bodu č. 4 ze dne 15.1.2007 – ZO ukládá Mgr. Jiřímu Kubalovi, právnímu zástupci
Obce Staříč, vypracovat stanovisko obce k pozemku 5/3 – Jednota kde rozebere
možnosti dalšího postupu v této věci.
K usnesení 2029/55 – OSA Projekt, s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava. Bod trvá.
ZO bere na vědomí žádost OSA Projektu, s.r.o. Kafkova 1133/10, Ostrava se vstupem
na obecní pozemky p.č. 1704/5, 1704/4, 457/2, 452/4 a 452/2 k.ú. Staříč, kterými by měla
částečně procházet technická infrastruktura pro podnikatelský areál.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi sdělit v dopise OSA Projektu, s.r.o.
Kafkova 1133/10 Ostrava, že před případným schválením vstupu na obecní pozemky
požaduje Obec Staříč předložení hydrogeologického průzkumu - posudku k odtokovým
poměrům celé lokality v souvislosti s plánovanou výstavbou. Dále bude v dopise sděleno,
že Obec Staříč požaduje pro případ souhlasu se vstupem na pozemky sjednání smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dále , že případný souhlas se
vstupem na pozemky není souhlasem Obce Staříč s realizací předkládaného záměru.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
2.Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava zaslal obci stanovisko správce povodí
Odry k povolení hornické činnosti pro poruby č. 074 799 a 074 799/1 ve sloji 074/(21a)
v dobývacím prostoru Staříč, OKD a.s. závodu Důl Paskov.
Ve stanovisku je uvedeno, že prognózy poklesu zasáhnou úsek Ptáčnického potoka.
Upozorňuje na projednání protipovodňové zabezpečenosti obce Staříč s OKD a.s. závodem
Důl Paskov.
Usnesení č. 2032/56
ZO bere na vědomí stanovisko správce povodí Odry k povolení hornické činnosti pro
poruby č. 074 799 a 074 799/1 ve sloji 074/(21a) v dobývacím prostoru Staříč, OKD a.s.
závodu Důl Paskov.
ZO ukládá Ing. Liboru Macháčkovi zaslat OKD a.s. závodu Důl Paskov dopis, ve
kterém je vyzve k doložení protipovodňové zabezpečenosti obce Staříč v souvislosti
s povolením hornické činnosti pro poruby č. 074 799 a 074 799/1 ve sloji 074/(21a)
v dobývacím prostoru Staříč.
Hlasováno poměrem 6-0-0.
3. Fond pro opuštěné a handicapované dětí, Za sušárnou 391, Mořkov, 742 72 žádá obec o
finanční příspěvek na charitativní akci – 6. Setkání postižených a opuštěných dětí dne
6.9.2014 v Mořkově v Beskydech.
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Usnesení č. 2033/56
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Fondu pro opuštěné a
handicapované dětí, Za sušárnou 391, Mořkov na charitativní akci – 6. Setkání
postižených a opuštěných dětí dne 6.9.2014 v Mořkově v Beskydech.
ZO ukládá OÚ vypracovat darovací smlouvu a vyzvat žadatele ke stanovení
termínu jejího podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
4. Honební společenstvo Staříč žádá obec o darování 4 ks vysloužilých dřevěných sloupů.
Sloupy by využili při výstavbě mysliveckého zařízení v honitbě.
Usnesení č. 2034/56
ZO schvaluje darovat 4 ks starých dřevěných sloupů Honebnímu společenstvu Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
5. Žádost o prodloužení veřejného osvětlení podal obci pan Zdeněk Šimčok, Staříč č.p. 543.
Bod trvá.
Usnesení č. 2035/56
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi posoudit na místě samém, jak by
mohlo být prodloužení veřejného osvětlení provedeno.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
6. Místostarosta obce pan Zbyněk Prokop předložil ZO cenové nabídky na zakoupení
kancelářských židlí. Nejvýhodnější nabídku předložila AMBRA – Group, s.r.o. Nádražní 289,
Sviadnov.
Usnesení č. 2036/56
ZO schvaluje nákup 5 ks kancelářských židlí u AMBRA – Group, s.r.o. Nádražní 289,
Sviadnov.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
7. Zprávu o činnosti za rok 2013 předložilo obci Středisko rané péče SPRP Ostrava.
Usnesení č. 2037/56
ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti za rok 2013, předloženou Střediskem rané péče
SPRP Ostrava.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
8. Zápis a usnesení z jednání kontrolního výboru ze dne 27. 3. 2014 předložila ZO
předsedkyně kontrolního výboru Ing. Jiřina Čermáková.
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Usnesení č. 2038/56
ZO bere na vědomí zápis a usnesení z jednání kontrolního výboru dne 27. 3. 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
9. Základní škola a Mateřská škola Staříč oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy se
uskuteční 22. května 2014 od 8.00 – 16.00 v MŠ.
Usnesení č. 2039/56
ZO bere na vědomí informaci Základní školy a Mateřské školy ve Staříči o zápisu dětí
do MŠ.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
10. Základní škola a Mateřská škola Staříč oznamuje obci přerušení provozu MŠ od
14.7.2014 do 31.8.2014.
Usnesení č. 2040/56
ZO bere na vědomí informaci Základní školy a Mateřské školy ve Staříči o přerušení
provozu MŠ ve dnech 14.7.-31.8.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
11. Paní Milada Tkačíková podala obci žádost o zřízení věcného břemene v celém rozsahu
pro pozemek 2349/1 k.ú. Staříč. Nabízí úhradu veškerých nákladů vzniklých se zřízením
věcného břemene. Žádá o projednání této žádosti před konečným rozhodnutím o prodeji
lesního pozemku.
Na jednání ZO se dostavila paní Milada Tkačíková i pan Aleš Žurovec. Tito účastníci
nepodali cenovou nabídku na odkup lesa ve stanovené době do 21.3.2014, ale neustoupili od
svých původních žádostí.
Zastupitelstvo obce nejdříve hlasovalo o návrhu odročit jednání o prodeji lesa
– hlasováno poměrem hlasů 3-0-3
Dále ZO hlasovalo o variantě zrušit odprodej lesa – 1-5-0.
Pro variantu, že obec les prodá žadateli, který předloží vyšší cenovou nabídku bylo nakonec
hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
Žadatelé o odkup lesního pozemku pan Aleš Žurovec i paní Milada Tkačíková byli přímo na
zasedání vyzváni k předložení cenových nabídek na odkup lesního pozemku p.č. 2349/1
s tím, aby svoji nabídku napsali na papír a vložili do obálky.
Pan Aleš Žurovec nabídl 99.111,- Kč, paní Milada Tkačíková nabídla 165.000,- Kč.
Vyšší cenovou nabídku předložila paní Milada Tkačíková.
Usnesení č. 2041/56
ZO schvaluje odprodej lesního pozemku p.č. 2359/1, LV č. 1, v k.ú. Staříč o celkové
výměře 5.434 m2 paní Miladě Tkačíkové za cenu 165.000,- Kč .
ZO ukládá Mgr. Jiřímu Kubalovi vypracovat kupní smlouvu na uvedený lesní pozemek
a do kupní smlouvy vložit i věcné břemeno – služebnosti, chůze, jízdy a stahování dřeva
v rozsahu úseku příjezdové cesty pro pana Aleše Žurovce.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
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12. Smlouvu o dílo na autorský dozor pro stavbu „Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná
předložila Obci Staříč, Chlebovická 201, Staříč TERRA – stavební spol. s.r.o., Zauliční 147,
Ostrava-Krásné Pole.
Usnesení č. 2042/56
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na autorský dozor pro stavbu „Stabilizace svahu v lokalitě
Kamenná předloženou Obci Staříč, Chlebovická 201, Staříč TERRA – stavební spol.
s.r.o., Zauliční 147, Ostrava-Krásné Pole - po úpravě – vyjmutí nákladů na cestové a
poté zmocňuje místostarostu obce Z. Prokopa k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
13. Paní Veronika Macharáčková, Staříč č.p. 6 žádá obec o odkup pozemku p.č. 452/2.
Bod trvá.
Usnesení č. 2043/56
ZO ukládá místostarostům obce Z. Prokopovi a L. Kravčíkovi projednat s paní
Macharáčkovou další postup ve věci možného odprodeje pozemku.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
14. Ing. Martin Barteček Na výsluní 2008, Frýdek-Místek předložil obci žádost o podpis
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě Staříč Sedlářová, přípojka kNN,
parc.č.25. Ve smlouvě je stanoveno věcné břemeno ve výši 1210,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 2044/56
ZO schvaluje poměrem hlasů smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IP-128007718/1 Staříč, Sedlářová příp. kNN a zmocňuje místostarostu obce Z. Prokopa
k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
15. Ing. Martin Barteček Na výsluní 2008, Frýdek-Místek předložil obci žádost o podpis
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě Staříč Olesz, přípojka kNN,
parc.č.309. Ve smlouvě je stanoveno věcné břemeno ve výši 1210,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 2045/56
ZO schvaluje poměrem hlasů smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IP-128013747/1 Staříč, Olesz příp. kNN a zmocňuje místostarostu obce pana Z. Prokopa
k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
16. Cenovou nabídku na dodání konvektomatů pro školní kuchyni ZŠ a MŠ Staříč předložili:
Unis COOL, s.r.o. Na Baštici 201, Staré město /237.015,- Kč/
Amerex trade, s.r.o. Mitrovická 214/459, Ostrava-Nová Bělá /214.170,- Kč/
PROMOSERVIS – Havířov /212.863,- Kč/
KES, v.o.s. Sadova 609 Frýdek-Místek /241.395,- Kč/
Nejlevnější nabídku předložil PROMOSERVIS Havířov.
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Usnesení č. 2046/56
ZO schvaluje nákup konvektomatu pro školní kuchyni ZŠ ve Staříči
PROMOSERVIS Havířov za cenu 212.863,- Kč. Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
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17. Základní škola a Mateřská škola Staříč, Sviadnovská 332, Staříč předložila obci cenovou
nabídku společnosti SINEKO Engineering, s.r.o. Místecká 329/258, Ostrava-Hrabová na
kompletní výměnu elektro rozvaděče ČOV. Bod trvá.
Usnesení č. 2047/56
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat k předložení cenové nabídky na
kompletní výměnu elektrorozvaděče ČOV u ZŠ ještě 2 zhotovitele.
ZO ukládá správci majetku OÚ zajistit uzamčení všech ČOV, které jsou v majetku
obce.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
18. Kontrolní výbor projednal na svém zasedání l. čerpání z veřejné finanční podpory FK
Staříč. V přehledu čerpání jsou předloženy doklady zahrnující vyúčtování činnosti FK Staříč
(startovné, cestovné, praní dresů) za 11-12. 2013. Jedná se o částku cca 15.000,- Kč.
Kontrolní výbor neschválil zaslání další částky v hodnotě 50.000,- Kč na účet FK Staříč do
doby předložení nového vyúčtování.
Usnesení č. 2048/56
ZO schvaluje zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 9.4.2014.
ZO ukládá OÚ vyzvat FK Staříč, aby předložil nové vyúčtování nákladů bez nákladů
z roku 2013.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
19. EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 zaslal obci Smlouvu o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů. Dále byl předložen Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Usnesení č. 2049/56
ZO schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
předloženou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a zmocňuje místostarostu obce
k jejich podpisům.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
20. Obec obdržela nabídku daru od Ing. Václava Chamráda, Staříč č.p. 104. Jedná se o
darování pozemku p.č. 535/12 v délce 6m.
Bod trvá.
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Usnesení č. 2050/56
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi zhodnotit na místě, zda je pro obec
výhodné přijmout dar pozemku od Ing. Václava Chamráda.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
21. Výsledky vyhodnocení nabídek na zpracování ÚP obce Staříč
Nabídku na zpracování ÚP obce Staříč předložili:
1. Urbanistické středisko s.r.o., Spartakovců 3 708 00 Ostrava-Poruba , 440.000,- bez DPH
2. Ateliér Genius loci s.r.o., Stodolní 835/17,702 00 Ostrava
470.000,- bez DPH
3. Atelier Archplan Ostrava,s.r.o., Martinovská 3168, 723 00 Ostrava-Martinov 390.000,bez DPH.
Nejvýhodnější cenovou nabídku předložila společnost Atelier Archplan Ostrava, s.r.o.
Martinovská 3168/48, 72300 Ostrava, Martinov ve výši 390.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 2051/56
ZO schvaluje zpracování ÚP obce Staříč Atelierem Archplan Ostrava, s.r.o.
Martinovská 3168/48, 72300 Ostrava, Martinov ve výši 390.000,- Kč bez DPH.
ZO zmocňuje místostarostu obce Z. Prokopa k podpisu smlouvy o dílo na zhotovení
územního plánu Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
22. Magistrát města Frýdku-Místku jako pořizovatel územního plánu Staříč předložil ke
schválení Návrh zadání ÚP Staříč a Vyhodnocení projednání návrhu zadání ÚP Staříč
Usnesení č. 2052/56
ZO v souladu s § 6 odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zadání
Územního plánu Staříč.
ZO bere na vědomí „vyhodnocení stanovisek, vyjádření, připomínek a podnětů
uplatněných k Návrhu zadání Územního plánu Staříč“ zpracované pořizovatelem.
Společné jednání ZO, stavební komise a Architektonickou kanceláří Archplan Ostrava
k novému Územnímu plánu obce Staříč se uskuteční 14.5.2014 v 17.30 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
23. Místostarosta obce informoval členy ZO o stavu portfolia Pioneer k 9.4.2014.
Usnesení č. 2053/56
ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia ke dni 9.4.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
24. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí obci prodej pozemku parc.
1782/2 v k.ú. Staříč.
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Usnesení č. 2054/56
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi zaslat Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových dopis, ve kterém sdělí, že Obec Staříč nemá zájem o koupi pozemku
p.č. 1782/2 v k.ú. Staříč. Obec Staříč má zájem o bezúplatný převod tohoto pozemku.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
25. DSO Olešná zaslalo obci schválený Závěrečný účet DSO Olešná a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Olešná.
Usnesení č. 2055/56
ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Olešná a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Olešná.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
26. Místostarosta obce Z. Prokop seznámil členy ZO se zápisem z řádné valné hromady
společnosti SKLADEKO, s.r.o.Staříč.
Usnesení č. 2056/56
ZO schvaluje výplatu části nerozděleného zisku z roku 2011 v souladu se zákonnými
předpisy takto:
Obec Staříč 2,5 mil. Kč.
Pan Ing. Stibor a Ing. Gejdoš po 800.000,- Kč.
Přebývající částka tj. 90.467,- Kč zůstane zatím nerozdělena.
Tato výplata je podmíněna kontrolou výpočtu nerozděleného zisku daňovým poradcem.
ZO ukládá místostarostovi obce panu Z. Prokopovi oslovit daňovou poradkyni
společnosti SKLADEKO, s.r.o. Staříč, aby se vyjádřila ke správnosti výpočtu , případně
za tímto účelem oslovit jiného daňového poradce.
ZO schvaluje projednání odkupu obchodního podílu pana Ing. Gejdoše, v případě, že
pan Ing. Gejdoš předem složí zálohu na náklady spojené se zpracováním znaleckého
posudku k ocenění jeho obchodního podílu . V případě složení zálohy ZO ukládá Mgr.
Kubalovi zajistit zpracování znaleckého posudku k ocenění obchodního podílu pana Ing.
Gejdoše.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
27. Pan Radim Koška, Staříč č.p. 335 žádá obec o možnost prodeje občerstvení v areálu hřiště
za KD na pouti 2014 .
Usnesení č. 2057/56
ZO schvaluje žádost pana Radima Košky o možnost prodeje občerstvení v areálu hřiště
za KD na pouti 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
28. K výběru místního poplatku za veřejné prostranství – pouť 2014 se přihlásil Junák, Svaz
skautů a skautek, středisko Svatého Jiří Staříč.
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Usnesení č. 2058/56
ZO pověřuje Junák, Svaz skautů a skautek, středisko Sv. Jiří Staříč k výběru poplatku
za veřejné prostranství při konání pouti. Výtěžek z poplatku jim bude následně
převeden .
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
29. Pan Vladimír Suder, Žabeň č. 68 žádá obec o finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč na
Rybářské závody, které se budou konat 17.5.2014.
Usnesení č. 2059/56
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč panu Vladimíru
Suderovi, Žabeň č.p. 68 k zajištění Rybářských závodů dne 17.5.2014.
ZO ukládá OÚ vypracovat darovací smlouvu a vyzvat žadatele k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
30. Žádosti o změnu v územním plánu obce Staříč
K 14.4.2014 byly na obecní úřad Staříč dodány další žádosti na změnu územního plánu
těmito občany : Kubala Jiří, Selník Alexandr, Volný Marek, Volná Božena, Prokopová Alena,
Ing. Cabák, Plachetková Lenka, Čupálková Milena. Schválením "Zadání územního plánu" na
tomto jednání ZO budou další žádosti zaevidovány a řešeny až v 1. změně nového územního
plánu obce Staříč
Usnesení č. 2060/56
ZO schvaluje další žádosti na změnu územního plánu občanů Kubala Jiří, Selník
Alexandr, Volný Marek, Volná Božena, Prokopová Alena, Ing. Cabák, Plachetková
Lenka, Čupálková Milena. Na jednání s Architektonickou kanceláři Archplan Ostrava,
která bude zpracovávat nový územní plán budou tyto žádosti prověřeny, zda a v jakém
rozsahu budou zapracovány do územního plánu obce. Další žádosti budou zaevidovány
a řešeny až v 1. změně nového územního plánu obce Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
31. Na 3 nových počítačích, které dodá společnost Mediacom Intarnational, s.r.o. Daliborova
419/1, Ostrava už nelze využívat stávající GIS data obce Staříč. Je nutné převést data ze
systému PROMEBA do systému GIS AMEserver. Pro obec je výhodnější tento systém od
spol. DIGIS s.r.o. Výstavní 292/13 Ostrava pronajímat ročně za 17.000,- Kč bez DPH.
Převedení stávajících GIS dat obce do nového systému vč. instalace bude provedeno za částku
9.500,- Kč bez DPH. Obě položky jsou zahrnuty v dodatku č. 1 ke smlouvě SR 14 SOD
předložené DIGIS s.r.o. Výstavní 292/13 Ostrava.
Usnesení č. 2061/56
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě SR 14 SOD předložené DIGIS s.r.o. Výstavní
292/13 Ostrava a zmocňuje místostarostu obce Z. Prokopa k jeho podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.

11

Usnesení č. 2062/56
ZO překládá následující body programu:
bod č. 4 ze dne 15.01.2007
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. 951/47
usnesení č. 1007/50
usnesení č. 1014/50
usnesení č. 1072/53
usnesení č. 1086/53
usnesení č. 2007/55
usnesení č. 2009/55
usnesení č. 2014/55
usnesení č. 2021/55
usnesení č. 2024/55
usnesení č. 2028/55
usnesení č. 2029/55
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Za správnost: T. Filínová
zapisovatel

Ing. Jiřina Čermáková
ověřovatel

Libor Kravčík
ověřovatel

