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ZÁPIS
z 57. zasedání zastupitelstva obce Staříč , konaného dne 12. května 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 Ing. Liborem Macháčkem. Ing. Čermáková se
dostavila k jednání v 17,30 hodin.
Zahájení zasedání v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Místostarosta obce dal hlasovat o návrhu programu 57. zasedání ZO.
Program jednání:
1. Kontrola usnesení posledního zasedání ZO.
2. Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč.
3. Stanovisko k projektové dokumentaci Studie odtokových poměrů v dobývacím prostoru
Staříč.
4. Žádost AWT Rekultivace o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene.
5. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – rekonstrukce vodovodu.
6. Žádost o rozvázání pracovního poměru a vzdaní se místa ředitele ZŠ a MŠ Staříč.
7. Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Staříč, p. o.
8. Navržení komise – výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ Staříč p. o.
9. Žádost o poskytnutí finančních prostředků- Pobeskydský aviatický klub FM.
10. Žádost o pronájem pozemků.
11. Informace o celostátní veřejné sbírce.
12. Položkový rozpočet k reklamaci KD přestavba jeviště na byty.
13. Reakce na sdělení ze zasedání dne 17. 3. 2014.
14. Souhlas s umístěním mysliveckého zařízení na pozemku. p. č. 1589/3 v k. ú .Staříč.
15. Námitka proti projektu technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč.
16. Informace o změně projektu stavby – Šatna a klubovna FK Staříč.
17. Rozpočtové opatření č. 1/2014.
18. Schválení účetní uzávěrky za rok 2013 ZŠ a MŠ p. o. Staříč.
19. Nesouhlas s vybudováním techn. infrastr. v podnikatelském areálu Staříč.
20. Vyjádření k projektu techn. infrastr .v podnikatelském areálu Staříč – Agrospol Staříč s.r.o.
21. Žádost o zrušení usnesení ze dne 14 .4. 2014.
22. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání rok 2014.
23. Žádost o posouzení cenových nabídek – venkovní herní prvky ZŠ.
24. Prodloužení termínovaného vkladu .
25. Žádost o sdělení.
26. Nabídka k předkládání žádosti o dotace – podpora rozvoje pracovních příležitosti na území
MSK.
27. Dodatek č. 3 k SoD č. 13-432-13 ze dne 9.10. 2013.
28. Smlouva o dílo PROMOS trading, spol. s.r.o. Havířov
29. Junák, svaz skautů a skautek, Staříč – pozvánka na brigádu
30. Honitba námitka k výstavbě průmyslového areálu
31. Půjčka z FRB Šárka Závodná
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Usnesení č. 2063/57
ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-0 program jednání ZO ze dne 12. 5. 2014
1. Kontrolu usnesení posledního zasedání ZO provedl místostarosta obce pan Zbyněk Prokop.
Byly splněny úkoly uložené usneseními 2026/55, 127/7, 931/46, 2033/56, 2044/56, 2045/56,
2046/56, 2048/56, 2049/56, 2050/56, 2051/56, 2052/56, 2054/56, 2059/56, 2061/56.
Nadále trvají body: 1072/53, 1086/53, 2007/55, 2009/55, 2014/55, 2029/55, 2032/56,
2035/56, 2041/46, 2043/56, 2043/56, 2047/56, 2056/56.
K usnesení č. 2029/55 – společnost Osa Projekt, s.r.o. Kafkova 1133/10, Ostrava předložila
obci „posouzení“ odtokových poměrů požadovaných lokalit.
ZO ukládá místostarostovi obce panu Kravčíkovi vyžádat od společnosti OSA projekt, s.r.o.
kompletní posudek v souladu se všemi právními náležitostmi, který by řešil i vsakování
povrchové vody do země, eventuálně nutnost úprav vodotečí k odvodu vody z areálu. Jedná
se o to, že půda je jílovitá a není jisté, zda koryto potoka bude povrchovou vodu dostatečně
odvádět. Bod trvá.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
K usnesení č. 2035/56 – Místostarosta obce Z. Prokop zjišťoval možnost prodloužení
veřejného osvětlení k rodinnému domu pana Šimčoka, č.p. 543. Nejvhodnějším řešením by
bylo dohodnout s TS, a.s. Frýdek.-Místek a Městem Frýdek-Místek prodloužit veřejné
osvětlení z osvětlení Frýdek-Místek pro město.
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi projednat tuto záležitost s výše uvedenými.
Bod trvá.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
K usnesení č. 2050/56 – Zástupci obce posoudili na místě samém vhodnost odkupu pozemku,
nabízeného jako dar obci občanem Ing. Václavem Chamrádem. Dospěli k názoru, že nabízený
pozemek v rozsahu 12 m2 není pro obec vhodný. Pan Ing. Václav Chamrád byl přítomen na
jednání ZO, kde u projednávání tohoto bodu byl vyzván k možnosti darování nebo prodeje
celého pozemku parc. č.. 535/12, k.ú. Staříč. Pan Ing. Chamrád odmítl tento pozemek obci
Staříč darovat nebo prodat.
ZO ukládá místostarostovi obci zaslat panu Ing. V. Chamrádovi dopis, ve kterém mu
bude sděleno, že obec děkuje za dar části pozemku p.č. 535/12 v k. ú. Staříč se sdělením,
že tato část pozemku není pro obec vhodná.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 2056/56 – Místostarosta obce Z. Prokop oslovil daňovou poradkyni společnosti
Skladeko, s.r.o. Staříč Ing. Syptákovou ve věci hospodaření společnosti.
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi zjistit, zda společnost Skladeko. s.r.o. Staříč
zpracovává daňové přiznání za rok 2013. Obec Staříč zatím nebude společníkům vyplácet
podíl ze zisku. Bod trvá.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení 2021/55 manželé Věra a Jan Tvrdoňovi, č.p.129 doplnili své podání ve věci
pozemku č. ZE 966/13. Uvádějí, že mohou doložit smlouvy a dokumenty dokládající jejich
vlastnictví k tomuto pozemku a že již vyzvali katastrální úřad k šetření k této věci.
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ZO ukládá OÚ zaslat manželům Tvrdoňovým dopis, ve kterém je vyzve k předložení všech
dokumentů, dokazujících vlastnická práva k pozemku č. ZE 966/13.
Bod trvá.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 2024/55 – Proběhlo výběrové řízení na přeložku vodovodního řádu na parc. č.
21/4, k.ú. Staříč. Své nabídky předložily 3 firmy: D. Hanek, Dolní Tošanovice, Vodomont L.
Podzemný Český Těšín a MS Gas s.r.o. Sviadnov.
Na základě vyhodnocení zaslaných nabídek bylo doporučeno realizovat zakázku firmou
Vodomont L. Podzemný Český Těšín. Cena zakázky je 118.980,- Kč bez DPH.
ZO schvaluje realizovat zakázku „Přeložka vodovodního řádu Staříč, parcela č. 21/4“,
společností Vodomont L. Podzemný, Český Těšín.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi zaslat společnostem přihlášeným do
výběrového řízení dopisy s výsledky výběrového řízení.
Dále ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi vyzvat společnost Vodomont, L.
Podzemný, Český Těšín k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje místostarostu obce Z.
Prokopa k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
2. Místostarosta obce Z. Prokop informoval členy ZO o stavu portfolia Pioneer.
Usnesení č. 2064/57
ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia Pioneer.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
3. Sweco Hydroprojekt, a.s. Varenská 49, Ostrava zaslala obci informaci, že v současné době
zpracovávají studii s názvem „Studie odtokových poměrů v dobývacím prostoru Staříč.
Bod trvá.
Usnesení č. 2065/57
ZO ukládá Ing. Macháčkovi dodat OÚ podklady pro napsání dopisu, ve kterém bude
obec požadovat po výše uvedené společnosti upřesnění údajů, spojených se studií
odtokových poměrů v dobývacím prostoru Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
4. AWT Rekultivace, a.s. Dělnická 41, Havířov-Prostřední Suchá předložila obci smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku PK 3608/13 díl 2 v k.ú. Staříč
na služebnost inženýrské sítě, která je sloužena do parcely KN 1589/3 (ostatní plocha –
komunikace).
Člen ZO Ing. Macháček prohlásil před hlasováním, že se z důvodu možného střetu zájmů
zdržuje hlasování o této žádosti.
Usnesení č. 2066/57
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích PK
3608/13 díl 2 v k.ú. Staříč, která je sloučena do parcely KN 1589/3 (ostatní plocha –
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komunikace), předloženou AWT Rekultivace, a.s. Dělnická 41, Havířov-Prostřední
Suchá. Cena věcného břemene je 100,- Kč za bm + DPH.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-1.
5. Magistrát města Frýdku-Místku zaslal obci oznámení o zahájení vodoprávního řízení –
Staříč-Malý Staříč, rekonstrukce vodovodu. Dojde zde k výměně stávajícího poruchového
vodovodního potrubí.
Usnesení č. 2067/57
ZO bere na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení – Staříč-Malý Staříč,
rekonstrukce vodovodu, předložené Magistrátem města Frýdku-Místku.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
6. Žádost o rozvázání pracovního poměru a vzdání se místa ředitele Základní školy a
Mateřské školy Staříč podal Mgr. Ondřej Polakovič.
Usnesení č. 2068/57
ZO bere na vědomí Žádost o rozvázání pracovního poměru a vzdání se místa ředitele
Základní školy a Mateřské školy Staříč podanou Mgr. Ondřejem Polakovičem.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
7. Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy ve Staříči.
Usnesení č. 2069/57
ZO ukládá starostce obce zajistit vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele
Základní školy a Mateřské školy ve Staříči p.o.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
8. ZO navrhlo členy výběrové komise na konkurz ředitele ZŠ a MŠ Staříč za zřizovatele
základní školy: Zdeňka Šebestová, Mgr. Jiří Kubala (obec) a MUDr. Hana Laciková (školská
rada).
Usnesení č. 2070/57
ZO schvaluje za členy konkurzní komise na konkurz ředitele ZŠ a MŠ Staříč za
zřizovatele ZŠ starostku obce Z. Šebestovou, Mgr. Jiřího Kubalu a za školskou radu
MUDr. Hanu Lacikovou.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
9. Pobeskydský aviatický klub Frýdek-Místek žádá obec o poskytnutí finančních prostředků
ve výši 5.000,- Kč na zajištění modelářských akcí v roce 2014.
Usnesení č. 2071/57
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Pobeskydskému
aviatickému klubu Frýdek-Místek na pořádání modelářských akcí v roce 2014.
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ZO ukládá OÚ vypracovat darovací smlouvu a vyzvat žadatele k dohodnutí termínu
podpisu darovací smlouvy. Modeláře vyzvat k uspořádání výstavy modelů v obci v roce
2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
10. Žádost o pronájem pozemku p.č. 457/2 o výměře 257 m2, k.ú. Staříč, ostatní plocha,
podala Pila Cigna, s.r.o. chce na tomto pozemku umístit informace o své firmě.
Bod trvá.
Usnesení č. 2072/57
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi prověřit možnost umístění reklamy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
11. Pionýr, Senovážné náměstí 977, Praha zaslal obci informativní dopis o průběhu celostátní
veřejné sbírky „Český den proti rakovině“, který bude probíhat i v naší obci dne 14. 5. 2014.
Usnesení č. 2073/57
ZO bere na vědomí informaci Pionýra, Senovážné náměstí 477, Praha o průběhu
celostátní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“, který bude probíhat i v naší obci
dne 14. 5. 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
12. Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec, Staré Město předložila obci
k dořešení reklamačních závad při stavbě KD obce Staříč přestavba jeviště na byty položkový
rozpočet na odstranění těchto závad.
Součástí reklamace bylo i vypracování znaleckého posudku Ing. Jiřím Fidlerem.
Položkový rozpočet je ve výši 130 735,00 Kč.
Beskydská stavební, a.s. poukazuje na závěr soudního znalce, že nedostatky spojené s vadami
balkonů jsou částečně i z viny projektanta.
Usnesení č. 2074/57
ZO schvaluje položkový rozpočet na odstranění oprav z reklamace stavby KD obce
Staříč přestavba jeviště na byty.
ZO ukládá starostce obce zaslat Ing. Arch. Tomáši Šonovskému posudek soudního
znalce Ing. J. Fidlera i položkový rozpočet oprav závad, předložený Beskydskou
stavební, a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec, Staré Město a upozornit jej, že bude hradit
20 % ceny oprav, které vznikly chybou projektanta.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
13. Obec obdržela dopis paní Dagmar Markové, Chlebovická 203, Staříč, ve kterém reaguje
na rozhodnutí ZO ze dne 17. 3. 2014 ve věci odškodnění zničeného nábytku a koberců
z důvodu vlhkosti v jejím bytě, která byla zaviněna chybějícím zateplením sklepních prostor
pod bytem. Nesouhlasí s rozhodnutím ZO o prominutí 3 měsíčních splátek z nájemného ve
výši ve výši 4.058,- Kč měsíčně za období duben, květen, červen 2014. Oponuje, že škoda na
majetku je vyšší.
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Usnesení č. 2075/57
ZO ukládá OÚ napsat paní Dagmar Markové dopis, ve kterém ji bude doporučeno, že
pokud nesouhlasí s výší odškodnění navrženého zastupitelstvem obce, může řešit tuto
záležitost soudní cestou.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
14. Honební společenstvo Staříč žádá obec o udělení souhlasu s umístěním mysliveckého
zařízení – kazatelny na obecním pozemku p. č. 1589/3 v k.ú. Staříč.
Usnesení č. 2076/57
ZO schvaluje žádost Honebního společenstva Staříč o udělení souhlasu s umístěním
mysliveckého zařízení – kazatelny na obecním pozemku p. č. 1589/3 v k. ú. Staříč.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi zaslat odpověď Honebnímu společenstvu
Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
15. Obec obdržela námitku proti projektu technické infrastruktury v podnikatelském areálu
Staříč, který zpracovává Osa Projekt, s.r.o. Kavkova 1133/10 Ostrava pro Efestoinvest, s.r.o.,
Pařížská 68/9, Praha, podanou Ing. Věrou Rytířovou, Staříč č. p. 10.
Usnesení č. 2077/57
ZO bere na vědomí námitku proti projektu technické infrastruktury v podnikatelském
areálu Staříč, který zpracovává Osa Projekt, s.r.o. Kavkova 1133/10 Ostrava pro
Efestoinvest, s.r.o., Pařížská 68/9, Praha, podanou Ing. Věrou Rytířovou, Staříč č. p. 10.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi zaslat tuto námitku Osa Projekt, s.r.o.
Kavkova 1133/10 Ostrava.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
16. V projektu Šatny a sociální zařízení FK Staříč je nevhodně umístěna místnost hlasatelny
sportovního komentátora do nevyhovující části budovy – byl by částečně znemožněn výhled
na hřiště.
Místostarosta obce Z. Prokop seznámil přítomné členy ZO s možnými variantami nápravy.
Usnesení č. 2078/57
ZO schvaluje, aby hlasatelna sportovního komentátora v budově šaten FK byla
umístěna v klubovně FK.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
17. Účetní obce paní Plesníková předložila členům ZO ke schválení Rozpočtové opatření č.
1/2014. Objasnila položky v něm uvedeném
Usnesení č. 2079/57
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
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18. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, p. o.
Sviadnovská 332, 739 43 Staříč, IČO 75026538 za rok 2013.
Usnesení č. 2080/57
ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, p. o. Sviadnovská 332,
739 43 Staříč, IČO .
Datum rozhodování: 12. 5. 2014
Identifikace osob: Zdenka Šebestová, Zbyněk Prokop, Libor Kravčík, Ing. František
Haladej, Ing. Jiřina Čermáková, Ing. Libor Macháček, Radek Urbiš.
Výrok o schválení nebo neschválení: jednohlasně schváleno.
Předložené průkazné účetní záznamy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Hlavní
kniha, zpráva o finanční kontrole, inventarizační zpráva.
Vyjádření ke schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Staříč průběžně sledovalo hospodaření příspěvkové organizace a
proto nedošlo k problémům, které by mohly vést k neschválení účetní závěrky.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
19. Obec obdržela nesouhlas občanů se záměrem vybudování technické infrastruktury pro
podnikatelský areál ve Staříči. Pod tento nesouhlas se podepsali občané Ing.Věra a Vlastimil
Rytířovi, Emilie a Vladislav Jalůvkovi, Vladimír Suder, Ladislav Červinek, Václav Dvorský a
Radek Macharáček.
Usnesení č. 2081/57
ZO bere na vědomí námitku proti projektu technické infrastruktury v podnikatelském
areálu Staříč, který zpracovává Osa Projekt, s.r.o. Kavkova 1133/10 Ostrava pro
Efestoinvest, s.r.o., Pařížská 68/9, Praha, podaný výše jmenovanými občany.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi zaslat tuto námitku Osa Projekt, s.r.o.
Kavkova 1133/10 Ostrava.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
20. Své vyjádření k projektu Technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč podala i
společnost Agrospol, s.r.o. Staříč.
Usnesení č. 2082/57
ZO bere na vědomí námitku proti projektu technické infrastruktury v podnikatelském
areálu Staříč, který zpracovává Osa Projekt, s.r.o. Kavkova 1133/10 Ostrava pro
Efestoinvest, s.r.o., Pařížská 68/9, Praha, podaný společností Agrospol, s.r.o. Staříč.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi zaslat tuto námitku Osa Projekt, s.r.o.
Kavkova 1133/10 Ostrava.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
21. 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. Bod trvá.
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Usnesení č. 2083/57
ZO bere na vědomí žádost o zrušení usnesení o prodeji lesní parcely č. 2359 k.ú. Staříč,
předloženou paní Ing. Miladou Tkačíkovou, bytem Rybnická 2872, Frýdek-Místek.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
22. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě zaslal obci rozpis rozpočtu přímých
výdajů na vzdělávání na rok 2014 ZŠ a MŠ Staříč.
Usnesení č. 2084/57
ZO bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2014 ZŠ a MŠ
Staříč, předložených Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
23. Základní škola a Mateřská škola Staříč předložila obci 4 cenové nabídky na koupi
venkovního herního prvku na zahradu mateřské školy.
Usnesení č. 2085/57
ZO bere na vědomí předložené cenové nabídky na herní prvek pro ZŠ Staříč.
ZO ukládá místostarostům obce jednotlivé nabídky zhodnotit a vybrat nabídku
nejvýhodnější.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
Z jednání ZO odešla starostka obce Z. Šebestová.
24. Místostarosta obce Z. Prokop informoval členy ZO že J & T Banka, a.s. vyhlásila úrokové
sazby pro běžné vkladové účty pro právnické osoby a fyzické osoby od 2 .6. 2014. Obci Staříč
vyprší 15. 5. termínovaný vklad na částku 20 mil. Kč.
Usnesení č. 2086/57
ZO schvaluje vložení finančních prostředků ve výši 20,000.000,- Kč na vkladový účet
u J & T Banka, a.s. se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 na období 1 roku při
úrokové sazbě 2,1 % p.a.
ZO zmocňuje starostku obce Z. Šebestovou a místostarostu obce Z. Prokopa k podpisu
smlouvy o vkladovém účtu J & T Banka, a.s. se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
a Obec Staříč se sídlem Chlebovická 201, 739 43 Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
25. Paní Ing. Zdenka Picková, Hněvotínská 50, Olomouc zaslala obci dopis, ve kterém
žádá o sdělení, zda bude probíhat zaměření pozemků.
Usnesení č. 2087/57
ZO bere na vědomí žádost paní Ing. Zdenky Pickové.
ZO ukládá OÚ napsat paní Ing. Pickové dopis, ve kterém jí bude sděleno, že proces
pozemkových úprav bude provádět Pozemkový úřad Frýdek-Místek. Termín provádění
dosud nebyl obci sdělen. Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
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26. Obec obdržela informaci Bc. Aleny Vaško, Přerov, že MMR ČR vyhlásilo výzvu obcím a
podnikům k předkládání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora rozvoje pracovních
příležitostí na území MSK na investice, při kterých bude vytvořeno jedno nové pracovní
místo pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru nejpozději do 31. 12. 2015.
Usnesení č. 2088/57
ZO bere na vědomí informaci Bc. Aleny Vaško, Přerov, že MMR ČR vyhlásilo výzvu
obcím a podnikům k předkládání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora
rozvoje pracovních příležitostí na území MSK na investice, při kterých bude vytvořeno
jedno nové pracovní místo pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru nejpozději do
31.12.2015.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
27. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, Třinec předložila obci k podpisu Dodatek č. 3
k SoD č.13-432-13 ze dne 9. 10. 2013, jehož předmětem jsou více práce ve výši 119 033 Kč
bez DPH. S celkovou cenou víceprací nesouhlasí Ing. Macháček. Sdělil, že Beskydská
stavební a.s. dobře znala terén, ve kterém stavba probíhá a mělo dojít k lepšímu zpevnění
terénu při výkopových pracích. Bod trvá.
Usnesení č. 2089/57
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi oslovit Beskydskou stavební a.s. Třinec
k úpravě Dodatku č. 3 k SoD č. 13-432-13 ze dne 9. 10. 2013. Je nutné rozepsat a
odůvodnit položku ZL č. 9 více práce –výkop kanalizace za 87.826,- Kč bez DPH. Vyzvat
Beskydskou stavební a.s. Třinec a stavební dozor pana Pavlíčka k vyjádření.
Hlasováno poměrem hlasů 5-1-0.
28. Smlouvu o dílo Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč - PROMOS trading, spol. s.r.o.
Karolíny Světlé 28/1634, Havířov, jejímž předmětem je dodání a montáž gastronomického
zařízení a příslušenství (konvektomat RETIGO VISION BLUE B1011i a úpravna vody)
předložila k podpisu společnost PROMOS trading, spol. s.r.o. Karoliny Světlé 28/1634,
Havířov.
Usnesení č. 2090/57
ZO schvaluje Smlouvu o dílo Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč - PROMOS trading,
spol. s.r.o. Karoliny Světlé 28/1634, Havířov, jejímž předmětem je dodání a montáž
gastronomického zařízení a příslušenství (konvektomat RETIGO VISION BLUE B1011i
a úpravna vody) předložila k podpisu společnost PROMOS trading, spol. s.r.o.
Karoliny Světlé 28/1634, Havířov a zmocňuje místostarostu obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
29. Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Sv. Jiří Brušperk, Fryčovická 503, Staříč
informuje ZO o plánované brigádě na Okrouhlé.
Žádají o podporu obce zejména o zajištění pitného režimu a o pomoc s převozem odpadu
obecním traktorem s vlečkou. Dále uvítají pomoc se zajištěním ochranných pomůcek,
železných kbelíků, lopat, stavebních koleček apod.
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Usnesení č. 2091/57
ZO bere na vědomí žádost Junáku, svaz skautů a skautek ČR, středisko Sv. Jiří
Brušperk, Fryčovická 503, Staříč.
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi zajistit požadované vybavení, pomoc při
svozu odpadu i pitného režimu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
30. Honební společenstvo Staříč předalo obci vyjádření k výstavbě průmyslového areálu.
Usnesení č. 2092/57
ZO bere na vědomí vyjádření Honebního společenstva Staříč k průmyslovému areálu.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi zaslat tuto námitku Osa Projekt, s.r.o.
Kavkova 1133/10 Ostrava.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
32. Místostarosta obce L. Kravčík předložil ZO ke schválení návrh smlouvy o půjčce z fondu
rozvoje bydlení obce Staříč. Paní Šárka Závodná žádá o půjčku ve výši 200.000,- Kč.
Usnesení č. 2093/57
ZO schvaluje Smlouvu o půjčce z FRB obce Staříč pro paní Šárku Závodou, Staříč č.p.
73 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
Usnesení č. 2094/57
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. 2007/55
usnesení č. 2009/55
usnesení č. 2014/55
usnesení č. 2021/55
usnesení č. 2024/55
usnesení č. 2029/55
usnesení č. 2035/56
usnesení č. 2056/56

/Jednota pozemek/
/Havelkovi/
/Havelkovi/
/Brunclík zastávka/
/cesta k rybníku/
/KD - měřič tepla/
/VO Janošková/
/Pozemek 966/13-Prokopovi/
/Domov pro seniory Ondráš – jednání/
/Liberda pronájem NP/
/Ptáčnický potok/
/Saniter pronájem NP/
/Oprava elektroinstalace v MŠ/
/Viňanský pronájem NP/
/Odvolání proti prodeji pozemku ZE 966/13/
/VŘ přeložka vodovodního řádu 21/4/
/OSA projekt/
/Osvětlení Šimčok/
/Skladeko, s.r.o./
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usnesení č. 2072/57
usnesení č. 2083/57
usnesení č. 2089/57

/Myslivci, umístění kazatelny/
/Lesní pozemek – Tkačíková/
/Beskydská stavební – Dodatek č. 3/

Zbyněk Prokop
předsedající

Za správnost: T. Filínová
zapisovatel

.

Ing. Libor Macháček
ověřovatel

Libor Kravčík
ověřovatel

