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ZÁPIS
z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 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, Zdenka Šebestová. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede T.
Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zdeňkou Šebestovou.
Zahájení zasedání v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Ing. Čermáková a Ing. Macháček se z pracovních důvodů dostavili až v 17.30 hodin.
Místostarosta obce pan Zbyněk Prokop dal hlasovat o návrhu programu 59. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1. Kontrola usnesení posledního zasedání ZO
2. Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč
3. Zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 28. 5. 2014
4. Závěrečný účet SMOPO
5. Zpráva kontrolního výboru SMOPO
6. Prodej vyřazeného materiálu
7. Závěrečná zpráva Římskokatolické farnosti Staříč za rok 2013
8. Výzva na vypracování cenové nabídky na akci – Oprava antukového
hřiště za KD ve Staříči
9. Obsazení nájemního bytu v budově Šatny a klubovna pod Okrouhlou
10. Dovybavení šaten a místností budově Šatny a klubovna pod Okrouhlou
11. Dodatek č.4 k SoD č.13-432-13 ze dne 9.10.2013
12. Žádost o příspěvek na provoz sociální služby
13. Zpráva o přezkumu hospodaření obce Staříč za rok 2013
14. Účetní závěrka obce Staříč za rok 2013
15. Závěrečný účet za rok 2013
16. Kupní smlouva na převod nemovitých věcí OKD, a.s. – Obec Staříč
17. Žádost o poskytnutí informací
18. Žádost o sponzorský dar – Pionýrská skupina Přátelství Staříč
19. Poskytnutí příspěvku novorozencům
20. Žádost o odprodej části pozemků
21. Oznámení – Ing. Václav Dvorský, Staříč č. p. 1
22. Sdělení ve věci Dagmar Markové, Chlebovická 203, Staříč
23. Zhotovení lavičky u vodárny
24. Stanovení počtu členů ZO pro další volební období
25. Výstavba studentského městečka – informace
Usnesení č. 2101/59
ZO schvaluje poměrem hlasů 5-0-0 program jednání ZO ze dne 16.6.2014.
1. Kontrolu usnesení 57. a 58. zasedání ZO provedl místostarosta obce pan Zbyněk Prokop.
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Byly splněny úkoly uložené usneseními 2035/56, 2050/56, 2024/55, 2029/55, 2065/57,
2066/77, 2069/57, 2071/57, 2072/57, 2075/57, 2076/57, 2077/57, 2081/57, 2082/57, 2086/57,
2087/57, 2089/57, 2090/57, 2091/57, 2092/57, 2093/57, 2096/58, 2099/58, 2100/58.
Nadále trvají úkoly, uložené v bodech: 1086/53, 1007/50, 2021/55, 2028/55, 2056/56,
2065/57, 2074/57.
K usnesení 2056/56 – ZO ukládá starostce obce Z. Šebestové vyzvat Ing. Stibora
/SKLADEKO, s.r.o. Staříč/ k předložení daňového přiznání za rok 2013.
Bod trvá.
K usnesení 2021/55 – Manželé Tvrdoňovi nepředložili ke dni jednání ZO žádné doklady o
vlastnických právech k pozemku PK 966/13. Bod trvá.
ZO ukládá OÚ zaslat manželům Tvrdoňovým dopis, ve kterém je vyzve k doložení
vlastnických práv k pozemku PK 966/13 do 10. července 2014.
Dále ZO ukládá OÚ zaslat dopis manželům Prokopovým, Staříč č.p. 270, ve kterém je
vyzve, aby potvrdili, že v případě prodeje pozemku PK 966/13 uhradí náklady spojené
se zaměřením a vypracováním znaleckého posudku.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení 2065/57 – Ing. Macháček nedodal podklady ve věci studie odtokových poměrů
v dobývacím prostoru Staříč. Bod trvá.
K usnesení 2072/57 – L. Kravčík jednal s D. Cignou, zástupcem společnosti Pila Cigna, s.r.o.
Staříč č.p.537, ve věci umístění firemní reklamní – orientační tabule na obecním pozemku
p.č. 457/2. Reklamní tabule bude pojízdná, může být kdykoliv odstraněna. Nabízí 500,- Kč
měsíčně za pronájem části tohoto pozemku.
ZO ukládá OÚ vyvěsit na úřední desce záměr pronájmu části pozemku č. 457/2.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení 2074/57 – Bod trvá. Zatím nebylo jednáno s Ing. Arch. T. Šonovským o úhradě
škod vzniklých vinou projektanta.
K usnesení 2029/55 – Jednání ZO se zúčastnila projektantka společnosti OSA projekt s.r.o.,
Kafkova 1133/10, Ostrava, která vypracovává pro Efesto Invest s.r.o., Pařížská 68/9 Praha
projekt technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč.
Členka zastupitelstva Ing. Čermáková prohlásila, že dosud nebyla dostatečně seznámena
s projektem. Zástupce společnosti OSA projekt s.r.o. podala vysvětlení k projektu a k dotazu
uvedla, že je samozřejmé, že předmětná technická infrastruktura nebude realizována dříve,
než bude vybudován sjezd z krajské silnice III-4845. K vypracování projektu je nutné udělení
souhlasu obce se vstupem na pozemky parc.č. 1704/5, 1704/4, 457/2, 452/4 , 452/3 a 451/4
vše k.ú. Staříč.
ZO schvaluje udělení souhlasu se vstupem na pozemky parc. č. 1704/5, 1704/4, 457/2,
452/4 , 452/3 a 451/4 vše k. ú. Staříč společnosti OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10,
Ostrava, která vypracovává pro Efesto Invest s.r.o. Pařížská 68/9 Praha projekt
technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč za podmínky, že stavba bude
zahájena až po vybudování sjezdu z krajské silnice III-4845, což bude zároveň výslovně
zakotveno v podmínkách územního rozhodnutí. Další stupeň projektové dokumentace
požaduje obec Staříč předložit k odsouhlasení.
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ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi napsat společnosti společnosti OSA
projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, Ostrava rozhodnutí ZO.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení 2083/57 - Paní Ing. Milada Tkačíková, bytem Rybnická 2872, Frýdek-Místek
podala Zastupitelstvu obce Staříč žádost o zrušení usnesení o prodeji lesní parcely č. 2359,
k. ú. Staříč.
Hlasování se zdržela starostka obce Z. Šebestová z důvodu možného střetu zájmu.
ZO nesouhlasí se zrušením usnesení.
ZO ukládá Mgr. Kubalovi vyzvat paní Ing. Miladu Tkačíkovou k podpisu kupní
smlouvy.
Hlasováno 6-0-1.
K usnesení 2084/57 – Místostarostové obce zhodnotili cenové nabídky na koupi venkovního
herního prvku na zahradu mateřské školy.
Cenově nejvýhodnější nabídku předložila Bonita Group Servise, s.r.o., Koráb 131, 666 01
Tišnov, IČO 27738795.
ZO schvaluje smlouvu o dílo, předloženou společností Bonita Group Servise, s.r.o.,
Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČO 27738795, jejímž předmětem je koupě venkovního
herního prvku pro mateřskou školu ve Staříči a zmocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-1.
K usnesení 2009/55 - ZO uložilo místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi vyzvat 3
zhotovitele k předložení cenových nabídek na provedení projektové dokumentace k opravě
elektroinstalace v budově MŠ Staříč.
Byly hodnoceny nabídky těchto firem:
- Zdeněk Hložanka, Hukvaldy č.p. 165
- Roman Polach, Emy Destinové 206, Frýdek-Místek
- Libuše Svolinská, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek
Nejvýhodnější nabídku předložila Libuše Svolinská, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek.
ZO schvaluje smlouvu o dílo předloženou Libuší Svolinskou, Malý Koloredov 2377,
Frýdek-Místek a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 2043/56 – Paní Veronika Macharáčková, Staříč č.p. 6 žádá obec o odkup
pozemku p.č. 452/2. Při jednání s paní Macharáčkovou jí bylo nabídnuto odkoupení i dalších
menších pozemků. Paní Macharáčková s odkupem ostatních pozemků souhlasila.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi zveřejnit na úřední desce obce záměr
obce odprodat pozemky p.č. 452/2 – 377 m2, 452/3 – 35 m2, 451/5 - 22m2, 459/2 – 33 m2,
455/3 - 41 m2.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 2007/55 – Byla vypracována nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor
v Hatích pro Pavela Sanitera, Staříč č.p. 67. Pavel Saniter zažádal o rekonstrukci
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elektroinstalace v pronajatých nebytových prostorech. Tato rekonstrukce byla vyčíslena na
146.946,- Kč.
Součástí nájemní smlouvy je i dohoda o uznání dluhu a jeho úhrady. Nájemce se zavazuje
pronajímateli splatit tuto částku nejpozději do 5 let.
ZO schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor Obec Staříč – Pavel Saniter, Staříč
č.p. 67 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
ZO ukládá OÚ vystavit splátkový kalendář panu P. Saniterovi.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
2. Místostarosta obce Z. Prokop seznámil členy ZO se stavem portfolia Pioneer ke dni
14.6.2014
Usnesení č. 2102/59
ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni 14.6.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
3. Zápis a usnesení z jednání kontrolního výboru ze dne 28.5.2014 předložila ZO předsedkyně
kontrolního výboru Ing. Jiřina Čermáková.
Usnesení č. 2103/59
ZO bere na vědomí zápis i usnesení kontrolního výboru ze dne 28.5.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
4. Členům ZO byl předložen k projednání závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice za rok 2013.
Usnesení č. 2104/59
ZO bere na vědomí závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2013.
Závěrečný účet byl projednán a schválen Valnou hromadou SMOPO dne 28.5.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
5. Dále byla předložena k projednání Zpráva kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními
prostředky v roce 2013.
Usnesení č. 2105/59
ZO bere na vědomí zpráva kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními
prostředky v roce 2013 ze dne 15.1.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
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6. Obecní úřad hodlá odprodat 5 ks vyřazených židlí.
Usnesení č. 2106/59
ZO ukládá OÚ vyvěsit záměr odprodeje kancelářských židlí za cenu 100,- Kč/ks na
úřední desce obce.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
7. Římskokatolická farnost Staříč předložila Závěrečnou zprávu o své činnosti za rok 2013.
Usnesení č. 2107/59
ZO bere na vědomí Závěrečnou zprávu za rok 2013. předloženou Římskokatolickou
farností Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
8. Výzva na vypracování cenové nabídky na akci – Oprava antukového hřiště za KD ve
Staříči. Je nutné vyhlásit výběrové řízení. Bod trvá.
Usnesení č. 2108/59
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi a Ing. L. Macháčkovi vyzvat 5 firem
k předložení cenových nabídek na opravu antukového hřiště. Nabídky předložit
stavební komisi k posouzení.
Dále ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyvěsit na úřední desce písemnou
výzvu k podání nabídky.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
9. Obsazení nájemního bytu v sociální budově na hřišti pod Okrouhlou. Bod trvá.
Usnesení č. 2109/59
Členové ZO připraví na příští mimořádné zasedání ZO, konané dne 25. 6. 2014 v 16.00
hodin podmínky pro obsazení nájemního bytu v budově šatny a klubovna na hřišti pod
Okrouhlou a náplň práce správce.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
10. Je zapotřebí dovybavit šatny a místnosti v budově šaten a klubovny na hřišti pod
Okrouhlou. /2 kuchyňské linky a věšáky a lavičky do šaten/. Bod trvá.
Usnesení č. 2110/59
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi oslovit 3 firmy k předložení cenových
nabídek.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
11. Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec, Staré Město předložila obci
k podpisu Dodatek č. 4 k SoD č. 13-432-13 ze dne 9.10.2013, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 241.964,- Kč bez DPH.
ZO hlasovalo o dvou návrzích schválení a podpisu Dodatku č. 4:
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l. návrh: Ing. Macháček – proplatit pouze položky, které byly navrženy obcí, ne položky,
které vznikly chybou projektanta.
Hlasováno 3-4-0.
2. návrh: Schválit a podepsat dodatek č. 4 v plném znění s tím, že bude celá záležitost
projednána s projektantem Ing. Šňupárkem.
Hlasováno 4-3-0.
Usnesení č. 2111/59
ZO schvaluje Dodatek č. 4 k SoD č. 13-432-13 ze dne 9. 10. 2013, předložený
Beskydskou stavební, a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec, Staré Město v plném znění s tím,
že bude celá záležitost projednána s Ing. Šňupárkem .
Hlasováno poměrem hlasů 4-3-0.
12. Domov Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, Ostrava-Zábřeh,
IČ:70631867 zaslal obci žádost o příspěvek na provoz sociální služby poskytované uživatelce
Boženě Havelkové, občance obce Staříč. Požadují příspěvek ve výši 84.697,- Kč za rok.
Usnesení č. 2112/59
ZO zamítá poskytnutí příspěvku na provoz sociálních služeb poskytovaných uživatelce
Boženě Havelkové, občance obce Staříč, ve výši 84.697,- Kč ročně.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
13. Byla předložena Zpráva o přezkumu hospodaření obce Staříč za rok 2013. Bod trvá.
Člen zastupitelstva obce Ing. L. Macháček podal námitku, že tento bod byl zařazen až do
doplnění programu a nemohl se tedy dopředu připravit k jeho projednávání.
Usnesení č.2113/59
ZO ukládá starostce obce projednat Zprávu o přezkumu hospodaření obce Staříč za rok
2013 na jednání ZO dne 25. 6. 2014.
ZO ukládá předsedovi finančního výboru projednat tento bod ve finančním výboru do
25. 6. 2014.
Hlasováno 7-0-0.
14. Účetní závěrka obce Staříč za rok 2013. Účetní závěrka za účetní období roku 2013 byla
předložena členům ZO ke schválení.
Byla schválena Zdenkou Šebestovou, Zbyňkem Prokopem, Liborem Kravčíkem, Radkem
Urbišem, Ing. Františkem Haladejem, Ing. Jiřinou Čermákovou.
Hlasování se zdržel Ing. Libor Macháček. /V příloze zápisu je Protokol o schválení účetní
závěrky/.
Usnesení č. 2114/59
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Staříč za účetní období roku 2013.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-1.
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15. Závěrečný účet za rok 2013. Bod trvá. Člen zastupitelstva obce Ing. L. Macháček podal
námitku, že tento bod byl zařazen až do doplnění programu a nemohl se tedy dopředu
připravit k jeho projednávání.
Usnesení č. 2115/59
ZO ukládá starostce obce projednat Závěrečný účet obce Staříč za rok 2013 na jednání
ZO dne 25.6.2014.
ZO ukládá předsedovi finančního výboru projednat tento bod ve finančním výboru do
25.6.2014.
Hlasováno 7-0-0.
16. OKD, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČ: 268 63 154 předložila
obci kupní smlouvu na převod nemovitostí věcí. Je vlastníkem nemovité věci, a to pozemku
p.č. 1983 v k.ú. Staříč, obec Staříč zapsaném ve veřejném seznamu. Na základě
geometrického plánu č. 1277-69/2013 ze dne 22. 7. 2013, potvrzeného Katastrálním úřadem
pro MSK. Katastrální pracoviště Frýdek-Místek pod č. j. 1119/2013 ze dne 22.8.2013 došlo
k rozdělení výše uvedeného pozemku se vznikem nových pozemků parc. č. 1983/1, p.č.
1983/2 a p.č. 1983/3.
OKD, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČ: 268 63 154 převádí pozemek
p.č. 1983/2, ostatní plocha a pozemek p.č. 1983/3, ostatní plocha vše v k.ú. Staříč, vše v k.ú.
Staříč, obec Staříč, okres Frýdek-Místek, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj. Katastrální pracoviště Frýdek-Místek na Obec Staříč, se
sídlem Chlebovická 201, 739 43 Staříč, IČ: 00576959.
Dohodnutá kupní cena je 26.780,- Kč.
Usnesení č. 2116/59
ZO schvaluje kupní smlouvu na převod nemovitostí mezi prodávajícím OKD, a.s. se
sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČ: 268 63 154 a kupujícím Obcí Staříč,
se sídlem Chlebovická 201, 739 43 Staříč, IČ: 00576959, jejímž předmětem je převod
pozemku p.č. 1983/2, ostatní plocha a pozemku p.č. 1983/3, ostatní plocha vše v k.ú.
Staříč, vše v k.ú. Staříč, obec Staříč, okres Frýdek-Místek, zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek na Obec Staříč.
Dohodnutá kupní cena je 26.780,- Kč.
ZO zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
17. Mgr. Jiří Kubala, právní zástupce obce předložil koncept dopisu, který bude zaslán OKD,
a.s. Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná. Předmětem dopisu je žádost o poskytnutí
informací v souvislosti s možným ukončením dobývání výhradních ložisek v dobývacích
prostorech závodu Dolu Paskov. Plné znění dopisu je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 2017/59
ZO schvaluje zaslání žádosti o poskytnutí informací v souvislosti s možným ukončením
dobývání výhradních ložisek v dobývacích prostorech závodu Dolu Paskov.
ZO ukládá Mgr. Kubalovi, právnímu zástupci obce dopis v tomto znění odeslat.
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Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
18. Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Přátelství Staříč žádá o poskytnutí sponzorského daru pro
letní pionýrský tábor, který organizují každoročně již mnoho let. Požadují finanční příspěvek
ve výši 5.000,- Kč, který využijí k nákupu materiálu a zabezpečení činnosti a programu
tábora.
Usnesení č. 2018/59
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Pionýru, z.s. Pionýrské
skupině Přátelství Staříč na nákup materiálu a zabezpečení činnosti a programu tábora.
ZO ukládá OÚ vypracovat darovací smlouvu a vyzvat žadatele k dohodnutí termínu
podpisu darovací smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
19. V sobotu 21. června 2014 proběhne vítání občánků na OÚ. Finanční příspěvek ve výši
2.500,- Kč bude poskytnut Viktorii Plachetkové, 313 a Barboře Hajdu, 2.
Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč bude poskytnut: Veronice Jelínkové, 352, Šimonu
Proskovi, 128, Tereze Šubertové, 661, Beatě Duroškové, 685, Dominiku Peštovi, 180 a
Mikoláši Jankovi, 449.
Dvojčatům Tobiáši a Teodoru Kožuchovým bude poskytnut příspěvek ve výši 7.500,- Kč.
Usnesení č. 2119/59
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500,- Kč Viktorii Plachetkové,
313 a Barboře Hajdu, 2,
finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Veronice Jelínkové, 352, Šimonu Proskovi, 128,
Tereze Šubertové, 661, Beatě Duroškové, 685, Dominiku Peštovi, 180 a Mikoláši
Jankovi, 449,
finančního příspěvku ve výši 7.500,- Kč dvojčatům Tobiáši a Teodoru Kožuchovým, 152.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
20. Obec obdržela žádost Oldřicha Bražiny, Na Závodí 130, Sviadnov o odprodej části
pozemku parc. č. 1989/2, 1745, 1743 vše v k. ú. Staříč. Bod trvá.
Usnesení č. 2120/59
ZO ukládá místostarostům Z. Prokopovi a L. Kravčíkovi posoudit na místě samém
možnost odprodeje požadovaných pozemků.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
21. Ing. Václav Dvorský, Staříč č.p. 1 zaslal obci dopis, ve kterém obci oznamuje proč
vytvořil kolem svého pozemku hliněný val.
Tato stavba je však částečně umístěna na obecním pozemku.
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Usnesení č. 2121/59
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi zaslat Ing. Dvorskému dopis, ve kterém
bude vyzván k předložení povolení terénních úprav. Dále mu bude nařízeno odstranit
hliněný val z obecního pozemku do konce měsíce června 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
22. Obec obdržela sdělení JUDr. Aleny Fojtíkové, advokátky, U Staré pošty 53, FrýdekMístek. Paní Dagmar Marková, Chlebovická 203, Staříč jí zplnomocnila k jednání s obcí ve
věci úhrady škody, která jí vznikla, tím, že se obec nestarala o údržbu domu. Bod trvá.
Usnesení č. 2122/59
ZO zplnomocňuje Mgr. Jiřího Kubalu k právním krokům v této záležitosti.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
23. Místostarosta obce Libor Kravčík podal návrh na zhotovení a umístění lavičky u vodárny.
Usnesení č. 2123/59
ZO schvaluje zhotovení a umístění lavičky u vodárny.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
24. Zastupitelstvo obce projednalo počet členů zastupitelstva obce na volební období 20142018.
Usnesení č. 2124/59
ZO schvaluje, že ve volební období 2014-2018 bude mít Zastupitelstvo obce Staříč
7 členů .
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
25. Společnost Go Study, s.r.o. Michálkovická 181/1810, Ostrava-Slezská Ostrava vlastní
pozemek parc.č. PZE 3172 v k.ú. Staříč. Společnost hodlá na tomto pozemku zrealizovat
investiční projekt s názvem Akademická vesnička. Součástí tohoto projektu bude realizace:
rodinných domů, technická infrastruktura, dětská hřiště atd.
Požádali zastupitele obce o podporu jejich záměru a předložili obci k podpisu Memorandum o
vzájemné spolupráci. Bod trvá.
Usnesení č. 2125/59
ZO bere na vědomí informace společnosti Go Study, s.r.o. Michálkovická 181/1810,
Ostrava-Slezská Ostrava o záměru vybudování Akademické vesničky na pozemku p.č.
PZE 3172 v k.ú. Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
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Usnesení č. 2126/59
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. 951/47
usnesení č. 1007/50
usnesení č. 1014/50
usnesení č. 1072/53
usnesení č. 1086/53
usnesení č. 2014/55
usnesení č. 2021/55
usnesení č. 2028/55
usnesení č. 2043/56
usnesení č. 2056/56
usnesení č.2056/57
usnesení č. 2074/57
usnesení č. 2083/57
usnesení č. 2107/59
usnesení č. 2109/59
usnesení č. 2110/59
usnesení č. 2113/59
usnesení č. 2115/59
usnesení č. 2120/59
usnesení č. 2125/59
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/Studie odtokových poměrů dob.prostor Staříč/
/Beskydská stavební a.s. Ing. Arch. Šonovský/
/Lesní pozemek – Tkačíková/
/Výběrové řízení na antukové hřiště/
/Byt fotbalové hřiště/
/Vybavení místností soc. budova
/Zpráva o průzkumu hospodaření/
/Závěrečný účet obce Staříč/
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Zbyněk Prokop
předsedající
Za správnost: T. Filínová
zapisovatel

Zdeňka Šebestová
ověřovatel

Libor Kravčík
ověřovatel

