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ZÁPIS
z 60. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 25. června 2014
Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni:
Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing. Jiřina Čermáková,
Zdenka Šebestová. Omluven Ing. František Haladej. Zasedání je usnášení schopné, zápis
provede Z. Šebestová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zbyňkem Prokopem.
Zahájení zasedání v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Místostarosta obce Zbyněk Prokop dal hlasovat o návrhu programu 60. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení posledního zasedání ZO
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Staříč za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2013
Obsazení nájemního bytu v budově Šatny a klubovna pod Okrouhlou
Smlouva o půjčce z FRB – David Syryčanský, Staříč č.p. 303.

Usnesení č. 2127/60
ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-0 program jednání ZO ze dne 25.6.2014.
1. Kontrolu usnesení 59. zasedání ZO bude provedena na červencovém zasedání ZO dne
14.7.2014.
2. Na minulém zasedání ZO dne 16.6.2014 Ing. Libor Macháček nesouhlasil s projednáním
Závěrečného účtu Obce Staříč za rok 2013 a Zprávy o přezkumu hospodaření obce Staříč za
rok 2013. Důvodem bylo to, že bod byl zařazen do doplnění programu a proto se zastupitel
s podklady nemohl seznámit. Bylo mu doporučeno projednat závěrečný účet ve finančním
výboru obce a doložit stanovisko finančního výboru na toto jednání.
Usnesení č. 2128/60
ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staříč za rok 2013
bez výhrad.
ZO ukládá OÚ zaslat přijatá opatření k odstranění nedostatku kontrolnímu orgánu na
vědomí.
ZO ukládá účetní obce důkladněji kontrolovat schválený rozpočet a zároveň pověřuje
finanční výbor zvýšenou kontrolou při schvalování rozpočtu obce.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
3. Návrh Závěrečného účtu obce Staříč za rok 2013. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na
úřední desce obce od 30.5 do 25.6.2014.
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Usnesení č. 2129/60
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2013 a projednání uzavírá
vyjádřením: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
4. ZO se na svém zasedání zabývalo obsazením nájemního bytu v budově Šatny a klubovna
pod Okrouhlou.
Byla navržena náplň práce pro eventuálního správce této budovy a nájemce bytu
- kontrola areálu a budovy – dle plánu provozu, úklid společných prostor /chodby, schodiště a
veřejných WC/, odstraňování drobných závad, větší závady hlásit na obec, údržba zeleně.
Fotbalový klub bude zajišťovat úklid prostor, které bude využívat ke své činnosti. Bod trvá.
Usnesení č. 2130/60
ZO ukládá OÚ oslovit žadatele o byt, kteří jsou evidováni v pořadníku o byty. V dopise
uvést že pronájem bytu je spojen s povinnostmi správce budovy Šatny a budova po
Okrouhlou.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
5. Místostarosta obce L. Kravčík předložil ZO ke schválení návrh smlouvy o půjčce z fondu
rozvoje bydlení obce Staříč. Pan David Syryčanský žádá o půjčku ve výši 60.000,- Kč.
Usnesení č. 2093/57
ZO schvaluje Smlouvu o půjčce z FRB obce Staříč pro pana Davida Syryčanského,
Staříč č.p. 303 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.

Zbyněk Prokop
předsedající

Zapisovatel: Zdeňka Šebestová
za správnost

Libor Kravčík
ověřovatel

Ing. Jiřina Čermáková
ověřovatel

