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ZÁPIS
z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 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.
Jiřina Čermáková. Omluven Ing. František Haladej. 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 52. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola usnesení posledního zasedání ZO
Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč
Žádost o poskytnutí příspěvku AS-SENIOR o.p.s.
Žádost o dotaci – Charita Frýdek-Místek
Přehled čerpání finančních prostředků – SENIOŘI STAŘÍČ
Žádost o dotaci fin. prostředků z veřejné finanční podpory obce pro rok 2014 - Fotbalový
klub Staříč
7. Oznámení o likvidaci společnosti
8. Návrh smlouvy o dílo DIGIS, spol. s r.o.
9. Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 335 Staříč
10. Žádost o odkup pozemku
11. Příspěvek novorozeným občánkům obce
12. Zvýšení odměny neuvolněného místostarosty a neuvolněných členů ZO od 1.1.2014
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
14. Informace k novému ÚP obce Staříč
15. SKLADEKO s.r.o. – informace
16. Granty Nadace OKD 2014
17. Hátě – další využití
18. Tuláci – žádost
Usnesení č. 1040/52
ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-0 program jednání 52. zasedání ZO.
1. Kontrola usnesení 50. zasedání ZO.
Byly splněny úkoly, uložené usneseními č.975/49, 980/49, 999/50, 1000/50,
1001/50,1002/50, 1003/50, 1005/50, 1006/50, 1009/50, 1015/50, 1016/50, 1018/50, 1019/50,
1020/50, 1021/50, 1022/50, 1023/50, 1024/50, 1026/50, 1029/50, 1030/50.
Nadále trvají úkoly uložené usneseními: 946/46, 986/49,1008/50, 1014/50, 1017/50, 1007/50
Kontrola usnesení 51. zasedání ZO.
Byly splněny úkoly uložené usneseními č.:1035/51, 1036/51, 1037/51.
Nadále trvá úkol uložený usnesením 1038/51.
Starostka obce pozvala k vysvětlení problematiky hornické činnosti směřující k likvidaci
Závodu Důl Paskov zástupce dolu Ing. Sedláře a Ing. Hrůzka. Ti se dostavili v 18.00 hodin a
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informovali členy ZO o současné situaci. V současné době se zkoumá, zda je Závod Důl
Paskov schopen další těžby cca do roku 2016 nebo se přejde k likvidaci dolu. Důl musí mít
vytvořen fond na rekultivace, sanace a odškodňování důlních škod.
Vše je neustále pod dohledem Obvodního báňského úřadu v Ostravě. V březnu se rozhodne,
zda bude Závod Důl Paskov uzavřen po roce 2016 či ne. OKD bude odškodňovat důlní škody
po dobu 10 let po útlumu těžby. Mají evidováno, pod jakými lokalitami a kdy byla těžba
ukončena.
Veškeré činnosti spojené s likvidací dolu probíhají na základě připraveného projektu, který je
přísně hlídán Ministerstvem životního prostředí. Obvodní báňský úřad podá informace, kdo
bude odškodňovat důlní škody po případném zániku Závodu Důl Paskov.
K usnesení č. 999/50 : ZO povoluje hornickou činnost – zajištění přípravného důlního
díla ve vyhrazeném ložisku, sloji 084 (22f), ve 2. důlním poli dobývacího prostoru Staříč,
OKD, a.s. Závodu Důl Paskov – zajištění vyraženého přípravného důlního díla pro
přípravu porubu č. 084 274. Jedná se o dílo č. 084 5229.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení č. 1000/50: ZO souhlasí s hornickou činností - zajištění přípravných důlních
děl ve vyhrazeném ložisku, sloji 074 /21a/, ve 2. a 3. důlním poli dobývacího prostoru
Staříč, OKD, a.s. závodu Důl Paskov a zajištění přípravných důlních děl ve vyhrazeném
ložisku, sloji 077 /21d/, ve 2. a 3. poli dobývacího prostoru Staříč OKD, a.s. Závodu Důl
Paskov.
Předmětem této žádosti je povolení zajištění vyražených přípravných důlních děl pro
přípravu děl pro přípravu porubů č. 074 799, 074 799/1, 077 782 a 077 782/1. Jedná se o
díla č. 2253, 2253/2, 2253/1, 074 7250, 074 5259, 074 5357, 074 5357/1, 074 5357 a 077
5355.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení č.1001/50: ZO souhlasí s hornickou činností – zajištění otvírkového důlního
díla ve vyhrazeném ložisku na úrovni 4. patra ve 3. důlním poli dobývacího prostoru
Staříč, OKD, a.s. Závodu Důl Paskov.
Předmětem této žádosti je povolení zajištění nedoraženého otvírkového díla č. 2340/1.
Otvírkové důlní dílo č. 2340/1 má být součástí příslušenství jámy č. III/6.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení č. 1002/50: ZO souhlasí s hornickou činností – likvidace hlavních důlních děl
– kolejových patrových překopů na úrovni 2. patra dolu, likvidaci důlních děl na úrovni
2. patra dolu a mezi úrovněmi 2. a 3. patra dolu v 1. a 2. důlním poli dobývacího
prostoru Staříč, OKD, a.s., Závodu Důl Paskov a změna účelu jámy č. I/1 lokality
Sviadnov v 1. důlním poli dobývacího prostoru Staříč, OKD, a.s. závodu dolu Paskov.
Hlasování poměrem hlasů 6-0-0.
2. Starostka obce seznámila členy ZO se stavem portfolia Pioneer ke dni 9.1.2014.
Usnesení č. 1041/52
ZO bere na vědomí stav portfolia Pioneer ke dni 9.1.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
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3. AS-SENIOR o.p.s., U Hřiště 1324/13 b, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá žádá o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč v souvislosti s poskytováním sociálních
služeb občanu obce Staříč Janu Gomolovi.
Usnesení č. 1042/52
ZO zamítá poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč AS-SENIOR o.p.s.,
U Hřiště 1324/13 b, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá v souvislosti s poskytováním
sociálních služeb občanu obce Staříč Janu Gomolovi.
ZO ukládá OÚ zaslat žadateli odpověď.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
4. Charita Frýdek-Místek, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 452 352 01 žádá obec o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Staříč na rok 2014 ve výši 20.000,- Kč za poskytování
služeb paní Ludmile Šnajdrové. Obec Staříč využívá pro sociální služby občanům Podané
ruce, o.s. – Projekt OsA, Zborovská 465, 73801 Frýdek-Místek-Místek.
Usnesení č. 1043/52
ZO zamítá poskytnutí dotace z rozpočtu obce Staříč na rok 2014 Charitě FrýdekMístek, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 452 352 01.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
5. SENIOŘI STAŘÍČ předložili vyúčtování činnosti za rok 2013. /viz příloha/
Usnesení č. 1044/52
ZO bere na vědomí vyúčtování činnosti za rok 2013, předložené SENIORY STAŘÍČ.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
6. Fotbalový klub Staříč žádá o dotaci finančních prostředků z veřejné finanční podpory obce
pro rok 2014 ve výši 340.000,- Kč.
Usnesení č. 1045/52
ZO ukládá OÚ zařadit žádost o dotaci finančních prostředků z veřejné finanční podpory
obce pro rok 2014 ve výši 340.000,- Kč, předloženou Fotbalovým klubem Staříč do
rozpočtu na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
7. Informaci o likvidaci GOLEM F-M, s.r.o. 739 43 Staříč č. 520 podal Ing. Jan
Golembiovský. Všechny smluvní závazky přebírá podnikatel Golembiovský Jan, Ing. – IČO
10601058.
Usnesení č. 1044/52
ZO bere na vědomí informaci o likvidaci GOLEM F-M s.r.o. 739 43 Staříč č. 520.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
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8. Návrh smlouvy o aktualizaci map katastru nemovitostí k.ú. Staříč předložila DIGIS, spol. s
r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.
Návrh nesouhlasí s novým občanským zákoníkem účinným od 01.01.2014.
Usnesení č. 1045/52
ZO ukládá starostce obce vrátit návrh smlouvy k přepracování DIGIS, spol. s.r.o.,
Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
9. Žádost o pronájem nebytových prostor a příslušenství v budově – Fryčovická č.p. 335 o
celkové výměře 27,82 m2 podal pan Roman Nieć, bytem Koperníkova 8, 736 01 Havířov.
Starostka obce Z. Šebestová prohlásila před hlasováním, že se z důvodu možného střetu
zájmů zdržuje hlasování o této žádosti.
Usnesení č. 1046/52
ZO schvaluje pronajmout nebytové prostory a příslušenství v budově – Fryčovická č.p.
335 o celkové výměře 27,82 m2 panu Romanu Niećovi, bytem Koperníkova 8, 736 01
Havířov.
ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu od 1. února 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-1.
10. Pan Aleš Žurovec, Staříč č.p. 109 žádá obec o odkoupení pozemku parc. č. 2359/1, list
vlastnictví č. 1 v katastrálním území Staříč. Jedná se o lesní pozemek, který je ze dvou třetin
bez porostu a s povinností vymýcenou plochu zalesnit. Bod trvá.
Usnesení č. 1047/52
ZO ukládá starostce obce oslovit lesního hospodáře pana Hrušku a projednat s ním, zda
je výhodné tento lesní pozemek prodat.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
11. V sobotu 18. ledna se uskuteční vítání občánků. Ze strany obce bude přivítán i Peter
Marušinský, č.p. 45. Oba rodiče mají trvalý pobyt v obci Staříč. Bude mu poskytnut příspěvek
ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení č. 1048/52
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč novorozenému
občánkovi obce Petru Marušinskému, Staříč č.p. 45.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
12. Starostka obce předložila ZO ke schválení výši měsíčních odměn (zákon č. 459/2013 Sb.)
neuvolněnému místostarostovi a neuvolněným členům ZO.
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Usnesení č. 1049/52
ZO schvaluje výši měsíčních odměn (zákon č. 459/2013 Sb.) neuvolněnému
místostarostovi dle sloupce 6 a 8 v plné výši a neuvolněným členům ZO dle sloupce 10,
12 a 13 v plné výši s platností od ledna 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
13. RWE GasNet s.r.o., zastoupená na základě plné moci RWE Distribuční služby s.r.o.
zaslala "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene" spočívajícího v právu zřídit
a provozovat na obecních pozemcích parc.č. 1704/4, 1704/5, PK 2595, PK 2596, PK 2597,
PK 3448, PK 3718 a PK 3686 plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na tyto
pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami a provozováním distribuční
soustavy.
Usnesení č. 1050/52
ZO schvaluje "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene" spočívajícího v
právu zřídit a provozovat na obecních pozemcích parc.č. 1704/4, 1704/5, PK 2595, PK
2596, PK 2597, PK 3448, PK 37l8 a PK 3686 plynárenské zařízení a právu vstupovat a
vjíždět na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami a
provozováním distribuční soustavy, kterou zaslala RWE GasNet s.r.o., zastoupená na
základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o.. ZO schvaluje stanovit v čl. II této
smlouvy cenu za zřízení věcného břemene v jednotné výši u všech pozemků 100,- Kč +
DPH za 1 bm. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
14. Schválení pořízení nového územního plánu obce Staříč
Atelier Archplan Ostrava s.r.o. předložila dle smlouvy o dílo ze dne 18.9.2013 vypracované
"Podklady pro návrh zadání územního plánu obce Staříč", které budou předány Magistrátu
města Frýdek-Místek k dalšímu jednání k pořízení nového územního plánu obce Staříč. K
těmto podkladům je nutné určit zástupce pro spolupráci při zpracování nového územního
plánu.
Usnesení č. 1051/52
ZO schvaluje pořízení nového územního plánu obce Staříč dle "Podkladů pro návrh
zadání územního plánu obce Staříč", které vypracoval Atelier Archplan Ostrava s.r.o.
ZO schvaluje určeného zástupce pro spolupráci při zpracování nového územního plánu
místostarostu Libora Kravčíka.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
15. Auditem provedeným ve společnosti SKLADEKO s.r.o. Staříč bylo prověřeno
hospodaření a činnost této společnosti.
Na základě výsledků auditu vzešlo několik nutných kroků, které je nutné ve společnosti
zajistit.
1/ odložit účetní závěrku za rok 2013
2/ pořízení investic a směrnic pro správné fungování skládky
3/ prověření nákladů rekultivace, kontrola dalších nákladů
4/ svolání valné hromady společnosti
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Usnesení č. 1052/52
ZO pověřuje Ing. Libora Macháčka k zastupování obce Staříč ve věci vypořádání
závěrů zprávy o kontrole účetní jednotky SKLADEKO s.r.o. včetně všech jednání
vycházejících z práv společníka ve věci SKLADEKO s.r.o.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-1.
16. Granty z Nadace OKD pro rok 2014.
Usnesení č. 1053/52
ZO souhlasí se schůzkou k projednání možnosti využití nabídky grantů z Nadace OKD.
Schůzka se uskuteční ve středu 15.1.2014 v 16.00 hodin na OÚ.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
17. Areál Hatě. Bod trvá.
Usnesení č. 1054/52
ZO schvaluje záměr pronajmout nemovitosti:
- pozemek parc. č. 2090/5, zastavěná plocha a nádvoří;
- pozemek parc. č. 2090/6, zastavěná plocha a nádvoří;
- pozemek parc. č. 2090/7, zastavěná plocha a nádvoří;
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stojící na parc. č. 2090/7,
zastavěná plocha a nádvoří;
- pozemek parc. č. 2090/8, zastavěná plocha a nádvoří;
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stojící na parc. č. 2090/8,
zastavěná plocha a nádvoří;
- pozemek parc. č. 2090/11, zastavěná plocha a nádvoří;
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stojící na parc. č. 2090/11,
zastavěná plocha nádvoří;
- pozemek parc. č. PK 157/19 díl 1;
- pozemek parc. č. PK 157/19 díl 2;
- pozemek parc. č. PK 173;
- pozemek parc. č. PK 174;
- pozemek parc. č. PK 183/1;
- pozemek parc. č. PK 184/1;
vše v katastrálním území Staříč, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, areál Hátě a tento poté
vyvěsit na úřední desce obce.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
18. Turistický oddíl mládeže 1301 – Tuláci Frýdek-Místek žádá obec o povolení uskutečnit
turistický závod po katastru obce Staříč dne 26.4. 2014 – v době od 9.00 hodin do 14.00
hodin. Trasu závodu upřesnili v příloze.
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Usnesení č. 1055/52
ZO souhlasí s uskutečněním turistického závodu, pořádaného turistickým oddílem
mládeže 1301 Tuláci Frýdek-Místek v obci Staříč dne 26.4.2014.Hlasováno poměrem
hlasů 6-0-0.
Usnesení č. 1056/52
ZO překládá následující body programu:
bod č. 4 ze dne 15.01.2007
/Jednota pozemek/
usnesení č. 127/7
/Pošta nájem/
usnesení č. 203/10
/Havelkovi/
usnesení č. 263/11
/Havelkovi/
usnesení č. 591/28
/Brunclík zastávka/
usnesení č. 676/32
/cesta k rybníku/
usnesení č. 714/35
/KD - měřič tepla/
usnesení č. 753/37
/Antukové hřiště/
usnesení č. 931/46
/VO Klečka/
usnesení č. 946/46
/Marková byt/
usnesení č. 951/47
/VO Janošková/
usnesení č. 986/49
/Dodatek vícepráce Lukstav/
usnesení č. 984/49
/RPG-smlouva břemeno//
usnesení č. 1008/50
/VO Nesouhlas s VO Janošková/
usnesení č. 1014/50
/Domov pro seniory Ondráš/
usnesení č. 1007/50
/Pozemek 966/13-Prokopovi/
usnesení č. 1038/51
/dluh FRB/
usnesení č. 1047/52
/Žurovec les/
usnesení č. 1054/52
/Hátě/

Zdeňka Šebestová
předsedající

Za správnost: Tamara Filínová
zapisovatel

Zbyněk Prokop
ověřovatel

Libor Kravčík
ověřovatel

