ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. listopadu 2014
Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni:
Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Ing. František Haladej, Libor Kravčík, Pavel Volný, Mgr.
David Kolář, Milada Tobolová. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede T. Filínová,
ověřen bude Liborem Kravčíkem a Pavlem Volným.
Zahájení zasedání v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 2. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
Kontrola usnesení posledního zasedání ZO
Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč
Oznámení o zahájení kontroly hospodaření v obecních lesích.
Vyúčtování příspěvku – Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež.
Žádost o pronájem pozemků k umístění pouťových atrakcí.
Poděkování Handicap centra Školy života za pomoc při organizaci Olympiády v lehké
atletice.
7. Rozpočtový výhled.
8. Oprava oplocení vstupní strany hřiště pod kulturním domem.
9. Oprava odvodnění místní komunikace.
10. Zřízení komisí pro volební období 2014 – 2018.
11. Rozpočtové opatření č. 7.
12. Určení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
13. Žádost o pronájem pozemků k umístění pouťových atrakcí.
14. Smlouva č. 13148996 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu ŽP.
15. Příkazní smlouva na zadání a administraci veřejné zakázky „ Energetické úspory objektu
č. p. 321 ve Staříči“.
16. Příkazní smlouva na zadání a administraci veřejné zakázky „ Energetické úspory objektu
pošty č. p. 335 ve Staříči“.
17. Příkazní smlouva na zadání a administraci veřejné zakázky „ Energetické úspory objektu
HZ č. p. 325 ve Staříči“.
18. Poděkování – Žirafa – integrované centrum Frýdek–Místek.
19. Určení zastupitele pro spolupráci s Magistrátem města Frýdku-Místku při pořízení
územně plánovací dokumentace
20. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo SOD 77/2014, Oprava Ptáčnického potoka
21. Poskytnutí příspěvku novorozencům
22. Rozhodnutí MSK – školní družina ZŠ a MŠ Staříč
23. Vyúčtování finanční podpory na rok 2014 Záchranná stanice Nový Jičín
24. Žádost o opravu Ptáčnického potoka
25. Plán inventur na rok 2014
26. Schválení nájmů v obecních bytech
27. Smlouva o pořádání divadelního přestavení
28. Zadání výběrového řízení na koordinátora pro výstavbu domu pro seniory
29. Zvolení člena školské rady za obec
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usnesení č. 17/1402
ZO schvaluje program jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
1. Kontrolu usnesení posledního zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová.
Byly splněny úkoly uložené usneseními: 2204/65, 2207/65, 2208/65, 2213/65.
Nadále trvají úkoly, uložené usneseními č. 2056/56, 2164/63, 2171/63, 2211/65, 2212/65,
2214/65
K usnesení č. 2202/65 – ZO ukládá OÚ vyzvat paní Zuzanu Bajorovou k upřesnění
využití místnosti v suterénu pošty. Bod trvá.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 2214/65 – OÚ byl vyvěšen záměr pronajmout část pozemku p.č. 1595/2 se
stavbou Šatny a sociální zařízení FK Staříč. Doba vyvěšení do 18.11.2014. Zatím se
nepřihlásil žádný zájemce o pronájem.
ZO ukládá starostce obce upozornit FK Staříč na vyvěšený záměr. Zastupitelé připraví
podmínky pronájmu tohoto pozemku a budovy. Dne 24.11.2014 v 16,30 hod se uskuteční
schůzka se zástupci FK Staříč. Bod trvá.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení 2083/57 – ZO pověřuje starostku obce informovat se o dalším postupu na
Krajském úřadu MSK – odboru auditů. Bod trvá.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
2. Starostka obce informovala členy ZO o stavu portfolia Pioneer ke dni 5.11.2014.
Usnesení č. 18/1402
ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni 5.11.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
3. Krajský úřad MSK v Ostravě zaslal obci oznámení o zahájení kontroly v obecních lesích.
Kontrola proběhla dne 11.11.2014 bez zjištění nedostatků.
Usnesení č. 19/1402
ZO bere na vědomí informaci o kontrole v obecních lesích, kterou provedl Krajský úřad
MSK v Ostravě dne 11.11.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
4. Obec Staříč obdržela poděkování a vyúčtování finančního daru ve výši 1.000,- Kč od
Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Mořkov.
Usnesení č. 20/1402
ZO bere na vědomí poděkování a informaci o vyúčtování finančního daru od Fondu pro
opuštěné a handicapované děti a mládež, Mořkov.

Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
5. Ing. Jiří Hanák, Na Veselé 2262, Frýdek-Místek žádá obec o pronájem pozemku parc. č. 10
v k.ú. Staříč za účelem umístění pouťových atrakcí v době konání pouti v roce 2015.
Usnesení č. 21/1402
ZO schvaluje žádost pana Ing. Jiřího Hanáka, Na Veselé 2262, Frýdek-Místek o
pronájem pozemku parc. č. 10 v k.ú. Staříč za účelem umístění pouťových atrakcí
v době konání pouti v roce 2015.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
6. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. zaslala obci poděkování za pomoc
při organizaci a účast na XVIII. ročníku Olympiády v lehké atletice pro mládež s mentálním
postižením, která se konala 26.9.2014.
Usnesení č. 22/1402
ZO bere na vědomí poděkování Handicap centra Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. za
organizaci a účast na XVIII. ročníku Olympiády v lehké atletice pro mládež
s mentálním postižením, která se konala 26.9.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
7. Rozpočtový výhled na léta 2016, 2017 a 2018. Bod trvá.
Usnesení č. 23/1402
ZO ukládá OÚ a zastupitelům obce připravit podklady pro rozpočtový výhled na léta
2016, 2017 a 2018.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
8. Proběhla oprava antukového hřiště, jejíž náklady byly částečně hrazeny Nadací OKD.
Protože v rámci této opravy bylo opraveno oplocení pouze kolem antukového hřiště, byla
vyzváno zámečnictví a instalatérství Jan Kavka, Nádražní 684, 739 21 Paskov, IČO 73188034
k předložení cenové nabídky na opravu oplocení hřiště ze vstupní strany. Byla předložena
cenová nabídka ve výši 33.280 Kč bez DPH.
Usnesení č. 24/1402
ZO schvaluje provedení opravy oplocení hřiště ze vstupní strany. ZO ukládá starostce
obce vyzvat zámečnictví a instalatérství Jan Kavka, Nádražní 684, 739 21 Paskov, IČO
73188034 k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
9. Dalším bodem jednání byla oprava odvodnění u paní Březinové. Na místní komunikaci
vytéká voda, v zimních měsících zamrzá a místní komunikace se stává nesjízdnou. Ing. Jan
Golembiovský předložil návrh na opravu včetně rozpočtu. Bod trvá.

Usnesení č. 25/1402
ZO ukládá stavební komisi OÚ zajistit provedení sondy ve stávajícím odvodnění a poté
rozhodnout o dalším postupu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
10. Zřízení komisí, jmenování předsedů komisí a jejich odměňování.
komise sociální – předseda – Ing. František Haladej
komise stavební – předseda Libor Kravčík
komise kulturní - předseda Radek Urbiš
komise životního prostředí – předseda Pavel Volný
Usnesení č. 26/1402
ZO bere na vědomí zřízení těchto komisí a jmenování jejich předsedů:
komise sociální – předseda – Ing. František Haladej
komise stavební – předseda Libor Kravčík
komise kulturní - předseda Radek Urbiš
komise životního prostředí – předseda Pavel Volný
Předsedové komisí budou odměňováni ode dne zvolení do funkce dle sloupců 10,12 a 13
v plné výši (37/2003 Sb.)
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
11. Účetní obce předložila členům ZO ke schválení Rozpočtové opatření č. 7. Objasnila
všechny položky tohoto rozpočtového opatření.
Usnesení č. 27/1402
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
12. Pro svatební obřady je nutné určit oddávající pro období 2014-2018.
Usnesení č. 28/1402
ZO schvaluje tyto oddávající pro svatební obřady v období 2014-2018: Zdeňku
Šebestovou, Radka Urbiše a Libora Kravčíka.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
13. Žádost o povolení k hostování lunaparku na pouti v roce 2015 zaslal Marek Trtík,
Staříčská 184, Sviadnov.
Usnesení č. 29/1402
ZO zamítá žádost Marka Trtíka, Staříčská 184, Sviadnov, která se týká hostování na
pouti v roce 2015. ZO ukládá OÚ zaslat zamítavou odpověď.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.

14. Státní fond životního prostředí ČR předložil obci k podpisu smlouvu č. 13148996 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
životního prostředí, ve kterém se fond zavazuje poskytnout Obci Staříč, Chlebovická 201,
Staříč dotaci ve výši 174.345,30 Kč. Podpora je určena výhradně na akci „Stabilizace svahu
v lokalitě Kamenná“.
Usnesení č. 30/1402
ZO schvaluje Smlouvu č. 13148996 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši 174.345,30 Kč
a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
15. Obec obdržela k podpisu příkazní smlouvu, předloženou Mgr. Bc. Milanem Konečným,
K Holotovci 1191, 735 11 Orlová –Město, IČ: 88144534. Příkazník se zavazuje, že pro
příkazce (v této smlouvě označeného též jako ,,zadavatel") zajistí zadání a administraci
veřejné zakázky podle pravidel poskytovatele dotace (v případě projektu podporovaného
dotací) a zákona č. 13712006 Sb., v platném znění (dále jen zákon"), a to všechny související
fáze v rozsahu vymezeném zadáním příkazce - viz podrobnosti v čl. lll. Komplexní zajištění
zakázky při přípravě, organizaci, zpracování podkladů a administrativním zajištění
zadávacího řízení, kdy příkazník na účet a jménem příkazce, a za podmínek dohodnutých v
této příkazní smlouvě, vykoná a zařídí činnosti spojené s výběrem dodavatele (dodavatele)
předmětu veřejné zakázky s názvem: ,,Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Stařiči"
Usnesení č. 31/1402
ZO požaduje zapracovat do smlouvy rozvazovací podmínku a poté příkazní smlouvu,
předloženou Mgr. Bc. Milanem Konečným, K Holotovci 1191, 735 11 Orlová –Město,
IČ: 88144534 schvaluje a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
ZO pověřuje starostku zajistit prodloužení termínu zahájení zakázky ,,Energetické
úspory objektu č.p. 321 ve Stařiči"
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
16. Obec obdržela k podpisu příkazní smlouvu, předloženou Mgr. Bc. Milanem Konečným,
K Holotovci 1191, 735 11 Orlová –Město, IČ: 88144534. Příkazník se zavazuje, že pro
příkazce (v této smlouvě označeného též jako ,,zadavatel") zajistí zadání a administraci
veřejné zakázky podle pravidel poskytovatele dotace (v případě projektu podporovaného
dotací)
a zákona č. 13712006 Sb., v platném znění (dále jen zákon"), a to všechny související fáze
v rozsahu vymezeném zadáním příkazce - viz podrobnosti v čl. lll. Komplexní zajištění
zakázky při přípravě, organizaci, zpracování podkladů a administrativním zajištění
zadávacího řízení, kdy příkazník na účet a jménem příkazce, a za podmínek dohodnutých v
této příkazní smlouvě, vykoná a zařídí činnosti spojené s výběrem dodavatele (dodavatele)
předmětu veřejné zakázky s názvem: ,,Energetické úspory objektu č.p. 335 ve Stařiči"

Usnesení č. 32/1402
ZO požaduje zapracovat do smlouvy rozvazovací podmínku a poté příkazní smlouvu,
předloženou Mgr. Bc. Milanem Konečným, K Holotovci 1191, 735 11 Orlová –Město,
IČ: 88144534 schvaluje a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
ZO pověřuje starostku zajistit prodloužení termínu zahájení zakázky ,,Energetické
úspory objektu č.p. 335 ve Stařiči"
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
17. Obec obdržela k podpisu příkazní smlouvu, předloženou Mgr. Bc. Milanem Konečným,
K Holotovci 1191, 735 11 Orlová –Město, IČ: 88144534. Příkazník se zavazuje, že pro
příkazce (v této smlouvě označeného též jako ,,zadavatel") zajistí zadání a administraci
veřejné zakázky podle pravidel poskytovatele dotace (v případě projektu podporovaného
dotací)
a zákona č. 13712006 Sb., v platném znění (dále jen zákon"), a to všechny související fáze
v rozsahu vymezeném zadáním příkazce - viz podrobnosti v čl. lll. Komplexní zajištění
zakázky při přípravě, organizaci, zpracování podkladů a administrativním zajištění
zadávacího řízení, kdy příkazník na účet a jménem příkazce, a za podmínek dohodnutých v
této příkazní smlouvě, vykoná a zařídí činnosti spojené s výběrem dodavatele (dodavatele)
předmětu veřejné zakázky s názvem: ,,Energetické úspory objektu č.p. 325 ve Stařiči"
Usnesení č. 33/1402
ZO požaduje zapracovat do smlouvy rozvazovací podmínku a poté příkazní smlouvu,
předloženou Mgr. Bc. Milanem Konečným, K Holotovci 1191, 735 11 Orlová –Město,
IČ: 88144534 schvaluje a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
ZO pověřuje starostku zajistit prodloužení termínu zahájení zakázky ,,Energetické
úspory objektu č.p. 325 ve Stařiči"
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
18. ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Fibichova 469,
738 01 Frýdek-Místek zaslala obci poděkování za poskytnutí finančního daru na rok 2015 pro
klienta Aleše Holuba, který je občanem obce Staříč.
Usnesení č. 34/1402
ZO bere na vědomí poděkování ŽIRAFY – Integrovaného centra Frýdek-Místek,
příspěvkové organizace, Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
19. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu zaslal obci
dopis, ve kterém vyzývá k určení zastupitele pro územní plánování.
Usnesení č. 35/1402
ZO určuje zastupitele - místostarostu obce Libora Kravčíka pro spolupráci
s Magistrátem města Frýdku-Místku, Odborem územního rozvoje a stavebního řádu při
pořízení územně plánovací dokumentace.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.

20. Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Frýdek-Místek, IČ 45193118, předložily obci k podpisu
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava koryta Ptáčnického potoka“ uzavřené
dne 15.10.2014 – SOD 77/2014, jehož předmětem je změna v ceně díla – celková cena díla
bez DPH je 251.986,19 Kč.
Usnesení č. 36/1402
ZO schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava koryta Ptáčnického
potoka“ uzavřené dne 15.10.2014 – SOD 77/2014, jehož předmětem je změna v ceně díla
– celková cena díla bez DPH je 251.986,19 Kč, předložený Lesostavbami Frýdek-Místek
a.s., Frýdek-Místek, IČ 45193118 a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
21. Dne 8.11.2014 proběhlo vítání nových občánků obce. Navrhuje se schválit finanční
příspěvek ve výši 5.000 Kč pro občánka obce Matěje Koptáka, Staříč, Sviadnovská 171, jehož
oba rodiče jsou občany obce.
Usnesení č. 37/1402
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč občánku Matěji
Koptákovi, Staříč, Sviadnovská 171.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
22. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, Odbor školství, mládeže a sportu zaslal
obci rozhodnutí, ve kterém od 1.1.2015 se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený
počet dětí 45 ve školní družině Základní školy a Mateřské školy Staříč, okres Frýdek-Místek,
příspěvkové organizace, Sviadnovská 332, Staříč.
Usnesení č. 38/1402
ZO bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,
Odboru školství, mládeže a sportu ve kterém od 1.1.2015 se do školského rejstříku
zapisuje nejvyšší povolený počet dětí 45 ve školní družině Základní školy a Mateřské
školy Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Sviadnovská 332, Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
23. Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy, Palackého č.p. 74, 741 01 Nový Jičín,
zaslala obci poděkování a vyúčtování finanční podpory ve výši 1.000,- Kč na rok 2014.
Usnesení č. 39/1402
ZO bere na vědomí poděkování a vyúčtování finanční podpory ve výši 1.000,- Kč na rok
2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
24. Pan Aleš Měrka, Staříč č.p. 480 žádá obec o opravu koryta potoku u parcely č. 1275
z důvodu podemílání břehu tohoto pozemku. Bod trvá.

Usnesení č. 40/1402
ZO ukládá místostarostovi obce Radku Urbišovi vyzvat Ing. Jana Golembiovského ke
zhodnocení možnosti opravy břehu potoka v této lokalitě.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
25. Obecní úřad předložil ZO ke schválení Plán inventur na rok 2014.
Usnesení č. 41/1402
ZO schvaluje Plán inventur na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
26. Nájemníkům obecních bytů končí nájmy. Všichni platí řádně. S ohledem na nový
občanský zákoník budou uzavřeny nové smlouvy se všemi nájemníky.Ceny nájmu zůstávají
stejné jako v roce 2014. Seznam nájemců obecních bytů je přiložen jako podklad k dnešnímu
ZO.
Usnesení č. 42/1402
ZO schvaluje nájem a uzavření nájemních smluv v obecních bytech na rok 2015 se
všemi současnými nájemci.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
27. Kulturní komise pořádá 3.1.2015 divadelní představení Slováckého divadla Uherské
Hradiště – Rychlé šípy. Cena představení je 80.000 Kč. Cena tohoto představení bude
následně zařazena do rozpočtu kulturní komise na rok 2015.
Usnesení č. 43/1402
ZO bere na vědomí informaci kulturní komise o pořádání divadelního přestavení dne
3.1.2015.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
28. Zadání výběrového řízení na koordinátora pro výstavbu domu pro seniory. Bod trvá.
Usnesení č.44/1402
ZO ukládá místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi vyzvat 3 osoby, zabývající se výběrem,
zadáním a administrací veřejné zakázky pro výběrové řízení „Výstavba domu pro
seniory“.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
29. Ze zastupitelů obce je třeba určit 2 členy, kteří budou ve školské radě zastupovat obec jako
zřizovatele ZŠ a MŠ Staříč.
Usnesení č. 45/1402
ZO určuje Libora Kravčíka a Radka Urbiše jako zástupce zřizovatele do školské rady

Základní školy a Mateřské školy Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
Usnesení č. 46/1402
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. 1072/53
usnesení č. 2014/55
usnesení č. 2056/56
usnesení č. 2074/57
usnesení č. 2083/57
usnesení č. 2146/61
usnesení č. 2145/61
usnesení č. 2164/63
usnesení č. 2171/63
usnesení č. 2202/65
usnesení č. 2211/65
usnesení č. 2212/65
usnesení č. 2214/65
usnesení č. 23/1402
usnesení č. 25/1402
usnesení č. 40/1402
usnesení č. 44/1402
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