Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 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 bylo zahájeno v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Mgr. Kolář se z pracovních důvodů dostavil až v 17.25 hodin.
Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 3. zasedání ZO:

1. Kontrola usnesení posledního zasedání ZO
2. Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč
3. Návrh termínů zasedání ZO v roce 2015.
4. Darovací smlouva č.FM/22/j/2014/Ch poz. parc. č. 1167/1 ostatní plocha, silnice.
5. Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce Staříč.
6. Žádost o finanční podporu Záchranná stanice Bartošovice.
7. Žádost o finanční prostředky pro FK Staříč.
8. Nabídka prodeje nemovitosti č. p. 317.
9. Smlouva o dílo 1/2014 k zajištění zimní údržby místních komunikací.
10. Smlouva o dílo 1/2014 k zajištění zimní údržby místních komunikací.
11. Dohoda o ukončení nájmu bytu.
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejné přepravě cestujících.
13. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení.
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti.
15. Žádost o pronájem fotbalového hřiště, nové budovy šaten a sociálního zařízení, altánku a
bufetu.
16. Smlouva č. 187/600/2014 k zajištění oprav a údržby VO obce Staříč.
17. Rozpočtové provizorium 2015.
18. Rozpočtové opatření č. 8.
19. Zakoupení nového počítače pro účetní obce.
20. Oprava pietního místa na hřbitově.
21. Obecně závazná vyhláška 1/2014 o místních poplatcích.
22. Ceník o pronájmu místnosti v budově kulturního domu ve Staříči.
23. Vypracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci projektu Revitalizace MSK.
24. Smlouva o zřízení věcného břemene
25. Darovací smlouva Domov pro seniory Brušperk
26. Zápis a usnesení kontrolního výboru
27. Dotace z rozpočtu MSK – na podporu hospodaření v lesích
28. Vyjádření obce o spolufinancování sociálních služeb – AS-SENIOR o.p.s., Havířov
29. Žádost o poskytnutí finančních prostředků – Myslivecké sdružení STAŘÍČ, o.s.
30. Konečná výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství 2014
31. Vyúčtování finančních prostředků SENIOŘI STAŘÍČ
32. Zásady použití prostředků sociálního fondu
33. Žádost o snížení nájmu nebytových prostor
34. Pumptrack – cenová nabídka
35. Žádost o převod části pozemku parc. č. 1595/11 z České republiky na Obec Staříč
36. Termín posledního zasedání ZO v roce 2014

Usnesení č. 47/1403
ZO schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Staříč. Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
1. Kontrolu usnesení provedla starostka obce Staříč paní Zdeňka Šebestová.
Byly splněny úkoly uložené usneseními č. 2202/65, 2214/65, 21/1402, 23/1402, 24/1402, 25/1402,
29/1402, 30/1402, 31/1402, 32/1402, 33/1402, 36/1402, 44/1402.
Nadále trvají úkoly, uložené v usneseních: 2083/57, 40/1402,
K usnesení č. 2202/65- Paní Bajorová sdělila obci, že sklepní prostory bude využívat k uskladnění
kol, zavařenin a věcí z domácnosti.
ZO schvaluje pronájem sklepních prostor v budově č.p. 335 paní Zuzaně Bajorové.
ZO ukládá OÚ vystavit nájemní smlouvu od 1.1.2015 a pověřuje starostku obce smlouvu
podepsat.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
V 17.25 hodin se dostavil Mgr. Kolář.
K usnesení č. 23/1402 – Návrh rozpočtového výhledu obce na léta 2015, 2016 a 2017 předložila
účetní obce.
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na léta 2015, 2016 a 2017.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
Usnesení č. 48/1403
ZO r u š í své usnesení č. 2041/56 ze dne 14.4.2014 , ve kterém schválilo odprodej lesního

pozemku p.č. 2359/1, LV č. 1, v k.ú. Staříč o celkové výměře 5.434 m2 paní Miladě
Tkačíkové za cenu 165.000 Kč.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-1.
2. Starostka obce informovala ZO o stavu portfolia Pioneer ke dni 11.12.2014.
Usnesení č. 49/1403
ZO bere na vědomí stav portfolia Pioneer ke dni 11.12.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
3. Starostka obce podala návrh termínů zasedání ZO v roce 2015: 12.1., 16.2., 16.3., 20.4.,
11.5., 15.6., 13.7., 10.8., 14.9., 19.10., 16.11., 14.12.
Usnesení č. 50/1403
ZO schvaluje tyto termíny pro jednání ZO v roce 2015: 12.1., 16.2., 16.3., 20.4., 11.5.,
15.6., 13.7., 10.8., 14.9., 19.10., 16.11., 14.12.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
4. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p. o., se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava /dárce/ předložil obci
Darovací smlouvu č. FM/22/j/2014/Ch. Obec má ve vlastnictví chodníky kolem silnice č.
III/4845. Tyto chodníky se však nacházejí na pozemcích parc. č. 1176/30 a parcele č.1167/1,
díl „b“.
Dárce tyto pozemky nabízí obci prostřednictvím výše uvedené darovací smlouvy.

Usnesení č. 51/1403
ZO schvaluje Darovací smlouvu č. FM/22/j/2014/Ch, předloženou Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského
kraje, p. o., se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava. Obec Staříč dar pozemek parc. č. 1176/30
a parc. č. 1167/1, díl „b“, nacházející se pod chodníky, přijímá. ZO pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor kontroly a sdílených služeb, 28. října 117,
Ostrava provedl v obci Staříč ve dnech 3. a 4. 11. 2014 dílčí přezkoumání hospodaření obce
k datu 30.9.2014. Při tomto přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č. 52/1403
ZO bere na vědomí Zápis o výsledku dílčího hospodaření obce Staříč v roce 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
6. ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, 742 54 Bartošovice 146, IČO 47657901 žádá obec o
finanční příspěvek na činnost ve výši 1.000 Kč. Jedná se o Záchrannou stanici a centrum
ekologické výchovy.
Usnesení č. 53/1403
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN
70/02, 742 54 Bartošovice 146, IČO 47657901 na povoz zařízení v roce 2015.
ZO ukládá finančnímu výboru zařadit tuto žádost do rozpočtu na rok 2015. Dále ukládá
OÚ vypracovat darovací smlouvu a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. Žadatele
informovat o schváleném postupu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
7. Fotbalový klub Staříč podal obci žádost o poskytnutí finančních prostředků na startovné a
cestovné v zimních soutěžích mládežnických celků po dobu, než bude schválen rozpočet obce
na rok 2015. Poskytnuté finanční prostředky budou odečteny z požadavku na činnost v roce
2015.
FK žádá finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč.
Usnesení č. 54/1403
ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 50.000 Kč Fotbalovému klubu
Staříč na startovné a cestovné v zimních soutěžích mládežnických celků po dobu, než
bude schválen rozpočet obce na rok 2015. Poskytnuté finanční prostředky budou
odečteny z požadavku na činnost v roce 2015.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
8. Společnost M O N E T A R, a.s., Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 73801 , IČO
64610195 nabídla obci odkup nemovitostí pozemek parc. č. 13 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č.p. 317 objekt k bydlení a pozemek parc. č. 14 zahrada, vše za cenu
699.000 Kč. Nabídka platí do 31.12.2014.

Usnesení č. 55/1403
ZO zamítá odkup nemovitostí pozemek parc. č. 13 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba č.p. 317 objekt k bydlení a pozemek parc. č. 14 zahrada, vše za cenu
699.000 Kč nabízený společností M O N E T A R, a.s., Frýdek-Místek, 28. října 1495,
PSČ 73801, IČO 64610195.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
9. Smlouvu o dílo č. 1/2014, jejímž předmětem je údržba místních komunikací v obci
v zimním období 2014/2015 předložila obci společnost AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o., Staříč
č.p. 42, IČO 49608487.
Usnesení č. 56/1403
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2014, jejímž předmětem je údržba místních
komunikací v obci v zimním období 2014/2015, předloženou obci společností
AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o., Staříč č.p. 42, IČO 49608487 a zmocňuje starostku obce
k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
10. Smlouvu o dílo č. 1/2014, jejímž předmětem je údržba místních komunikací v obci
v zimním období 2014/2015 předložil obci Zdeněk Kabát, Staříč č.p. 403, IČO 12094196.
Usnesení č. 57/1403
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2014, jejímž předmětem je údržba místních
komunikací v obci v zimním období 2014/2015, předloženou obci Zdeňkem Kabátem,
Staříč č.p. 403, IČO 12094196 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
11. Dohodu o ukončení nájmu bytu č.12/203 ke dni 30.11.2014, předložila obci paní Dagmar
Marková. Smlouva je účinná do 31.12.2014.
Usnesení č. 58/1403
ZO bere na vědomí předloženou dohodu o ukončení nájmu bytu č. 12/203 ke dni
30.11.2014, předloženou paní Dagmar Markovou.
ZO ukládá OÚ napsat paní Dagmar Markové dopis, že kterém jí bude sděleno, že důvod
ukončení nájmu ZO neshledalo, smlouva o nájmu je účinná do 31.12.2014 a paní
Marková je povinna uhradit nájem i za měsíc prosinec 2014. OÚ dohodne předání bytu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
12. Dopravce ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO
25827405, předložila Obci Staříč Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby a o organizační zajištění dopravní
obslužnosti ze dne 12.2.2014, předložil Obci Staříč Dopravce ARRIVA MORAVA a.s.,
Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 25827405. Smluvní strany v něm
uzavírají dohodu o změně výše uvedené smlouvy takto:

Přeplatek vzniklý v souvislosti se změnami jízdních řádů linek 910376 a 910377 s platností
od 31.8.2014. kdy od tohoto data do obce Staříč přestaly tyto linky zajíždět, bude objednateli
vrácen v rámci ročního vyúčtování do 28.2.2015.
Usnesení č. 59/1403
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících,
poskytnutí kompenzace za veřejné služby a o organizační zajištění dopravní obslužnosti
ze dne 12.2.2014, předložený Obci Staříč dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.,
Vítkovická 3133/5, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25827405. a zmocňuje starostku
obce k jeho podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
13. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9414002174/182755 předložila obci
k podpisu
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567. Jedná se o změnu
výše nájemného za kalendářní rok do konce regulačního období platného ke dni podpisu
smlouvy ve výši 340.316 Kč. Bod trvá.
Usnesení č. 60/1403
ZO ukládá místostarostovi obce R. Urbišovi provést kontrolu, zda údaje uvedené
v předložené smlouvě se shodují s podklady ze systému GIS a vyžádat rozpis výše
nájemného. Ve smlouvě zrušit ujednání o předkupním právu plynového zařízení.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
14. Statutární město Frýdek-Místek předložilo obci Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti. Smluvní strany se s ohledem na změny v rozsahu linek
městské hromadné dopravy, na jejichž provozu má město i obec zájem, dohodly na uzavření
dodatku k smlouvě. Obec Staříč poskytne dopravci ČSAD Frýdek - Místek a.s. finanční
příspěvek na provoz pravidelné osobní dopravy ve výši 290.000,- Kč za období ledenprosinec 2015.
Usnesení č. 61/1403
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti,
předložený Statutárním městem Frýdek-Místek a zmocňuje starostku obce k jeho
podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
15. Fotbalový klub Staříč podal obci žádost o pronájem fotbalového hřiště, nové budovy šaten
včetně sociálního zařízení a altánku se dvěma bufety. Bod trvá. Návrh nájemní smlouvy –
hřiště se zázemím byl předán Fotbalovému klubu Staříč k vyjádření.
Usnesení č. 62/1403
ZO zmocňuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy – hřiště se zázemím.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.

16. Společnost TS a.s., tř. 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, IČ: 60793716 předložila obci
Smlouvu č. 187/600/2014 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce Staříč na dobu
určitou do 31.12.2015.
Usnesení č. 63/1403
ZO schvaluje Smlouvu č. 187/600/2014 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení
obce Staříč a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
17. Rozpočtové provizorium na rok 2015
Usnesení č. 64/1403
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 ve výši 1/12 příjmů a výdajů roku
2014 na každý měsíc roku 2015 až do schválení rozpočtu na rok 2015.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
18. Účetní obce předložila členům ZO ke schválení Rozpočtové opatření č. 8/2014. Objasnila
v něm uvedené položky.
Usnesení č. 65/1403
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
19. Starostka obce informovala členy ZO o nutnosti zakoupení nového PC pro novou účetní
obce.
Usnesení č. 66/1403
ZO schvaluje nákup jednoho PC pro novou účetní obce Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-1.
20. Dle zákona č. 122/2004 Sb., je obec povinna pečovat o válečné hroby a pietní místa.
Z toho důvodu je nutné opravit pietní místo na místním hřbitově a pod Okrouhlou. Bod trvá.
Usnesení č. 67/1403
ZO ukládá starostce obce požádat kamenictví Voznica o rozpočet na tuto opravu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
21. Místostarosta obce L. Kravčík předložil ZO rozbor nákladů za svoz tříděného,
nebezpečného a velkoobjemového odpadu a svoz popelnic. Náklady za účetně ukončený rok
2013 činily 1, 017.761 Kč a příjmy 849.411 Kč. Ztráta je 168.350 Kč.
Usnesení č. 68/1403

ZO projednalo předložený rozbor nákladů a rozhodlo ponechat v roce 2015 poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve výši 300 Kč.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi průběžně sledovat náklady na provoz
systému komunálního odpadu v obci a ve Zpravodaji informovat občany o nutnosti
zvýšení poplatku za KO v roce 2016.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
22. Zastupitelům byl předložen ceník pronájmů a služeb 1/2014, platný od 1.1.2015. Byly
projednány všechny navrhované položky a zastupitelé s nimi souhlasí.
Usnesení č. 69/1403
ZO schvaluje Ceník pronájmů a služeb 1/2014 s platností od 1.1.2015.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
23. Starostka obce navrhla ZO podání žádosti o poskytnutí dotace na připravovanou stavbu
„Staříč - splašková kanalizace a ČOV“ v rámci projektu Revitalizace Moravskoslezského
kraje ve smyslu „Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje za účelem jejich posouzení Meziresortní komisí ustanovenou na
základě usnesení vlády č. 756 ze dne 5.8.2002, ve znění jeho pozdějších změn pro
připravovanou stavbu „Staříč - splašková kanalizace a ČOV“.
Usnesení č. 70/1403
ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na připravovanou stavbu „Staříč splašková kanalizace a ČOV“ v rámci projektu Revitalizace Moravskoslezského kraje
ve smyslu „Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje za účelem jejich posouzení Meziresortní komisí ustanovenou
na základě usnesení vlády č. 756 ze dne 5.8.2002, ve znění jeho pozdějších změn pro
připravovanou stavbu “Staříč - splašková kanalizace a ČOV“.
ZO zmocňuje starostku obce k podpisu žádosti a její odeslání.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
24. Smlouvu o zřízení věcného břemene podal povinnému - Obci Staříč oprávněný - Ing.
Miroslav Balšánek, Ph.D., Kubánská 1547/3, Ostrava-Poruba. Bod trvá. Smlouvu je třeba
přepracovat dle aktuálně účinného zákona.
Usnesení č. 71/1403
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi vrátit smlouvu o zřízení věcného
břemene k přepracování.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
25. Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace, Fryčovická 518, Brušperk, IČO:
66933722 jako obdarovaný předložil obci k podpisu darovací smlouvu na krytí provozních
nákladů obdarovaného. V tomto zařízení má obec své 3 občany. Požaduje poskytnutí
finančního daru ve výši 41.890 Kč. Bod trvá.
Usnesení č. 72/1403

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na pokrytí provozních nákladů Domova pro
seniory Ondráš, příspěvková organizace, Fryčovická 518, Brušperk, IČO: 66933722 ve
výši 36.000 Kč.
ZO ukládá starostce obce zajistit přepracování darovací smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
26. Předseda kontrolního výboru Mgr. David Kolář předložil Zápis a usnesení kontrolního
výboru z jednání dne 9.12.2014.
Usnesení č. 73/1403
ZO bere na vědomí zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 9.12.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
27. Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava zaslal obci informaci o zaslání
dotace v částce 7.872 Kč na podporu hospodaření v lesích v rámci dotačního programu
Příspěvky na hospodaření v lesích.
Usnesení č. 74/1403
ZO bere na vědomí informaci Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu, 28. října 117,
Ostrava o zaslání dotace v částce 7.872 Kč na podporu hospodaření v lesích v rámci
dotačního programu Příspěvky na hospodaření v lesích.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
28. AS-SENIOR o.p.s., U Hřiště 1324/13b, 735 64 Havířov Prostřední Suchá, IČ:29457874
žádá obec Staříč v souvislosti s poskytováním sociálních služeb o poskytnutí finančního
příspěvku občanu naší obce Janu Gomolovi ve výši 20.000 Kč a Boženě Pokludové rovněž
ve výši 20.000 Kč. Bod trvá.
Usnesení č. 75/1403
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku celkem ve výši 24.000 Kč na poskytování
sociálních služeb občanům obce Staříč Janu Gomolovi a Boženě Pokludové. ZO ukládá
starostce obce vyzvat AS-SENIOR o.p.s., U Hřiště 1324/13b, 735 64 Havířov Prostřední
Suchá IČ:29457874 o vypracování darovací smlouvy na částku 24.000 Kč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
29. Myslivecké sdružení STAŘÍČ, o.s., Staříč č. p. 342 Staříč žádá obec o poskytnutí
finančních prostředků na zakoupení pozemků parc. č. 1483/2 o výměře 150 m2 a 1483/3 o
výměře 649 m2, na kterých je postavena myslivecká chata.
Pozemky v současné době vlastní Česká republika a jsou spravovány Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Do konce roku 2014 skončí zákonná výpůjčka pozemků.
Celková cena pozemků je 279.000 Kč.
Usnesení č. 76/1403
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 279.000 Kč na zakoupení
pozemků parc. č. 1483/2, k.ú. Staříč a 1483/3, k.ú. Staříč, na kterých je postavena

myslivecká chata. Darovací smlouvu ošetřit podmínkou zákazu zcizení, zřízením
zástavního i předkupního práva ve prospěch obce Staříč.
ZO pověřuje Mgr. Kubalu k vypracování smluvní dokumentace.
ZO zmocňuje starostku k podpisu smluv.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
30. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117,
Ostrava zaslal obci na vědomí konečnou výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu
pro oblast školství v roce 2014. ZŠ a MŠ Staříč obdržela ze státního rozpočtu částku
6,812.312 Kč.
Usnesení č. 77/1403
ZO bere na vědomí informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor
školství, mládeže a sportu, 28. října 117, Ostrava o konečné výši poskytnutých
prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2014 ZŠ a MŠ, p.o. Staříč ve
výši 6,812.312,- Kč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
31. SENIOŘI STAŘÍČ předložili obci vyúčtování dotace za rok 2014.
Usnesení č. 78/1403
ZO bere na vědomí informaci SENIORŮ STAŘÍČ o vyúčtování dotace roku 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
32. ZO projednalo Zásady použití prostředků sociálního fondu, který je zřízen za účelem
zabezpečení všestranného rozvoje zaměstnanců a uvolněných funkcionářů, jejich stabilizace a
k podpoře výchovné a kulturně vzdělávací činnosti.
Usnesení č. 79/1403
ZO schvaluje Zásady použití prostředků sociálního fondu a zmocňuje starostku obce
k jejich podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
33. Pan David Macháč, Staříč č.p. 484 žádá obec o snížení nájmu nebytových prostor
v budově č.p. 203, Staříč. Svou žádost odůvodňuje platební neschopností svých odběratelů.
Bod trvá.
Usnesení č. 80/1403
ZO zamítá žádost pana Davida Macháče o snížení nájmu nebytových prostor.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
34. Obec obdržela cenovou nabídku obchodního manažera Way to Nature, s.r.o., K Pasekám
3663, 761 01 Zlín, IČO: 29246954 na modulární pumptrack Staříč. Bod trvá.
Usnesení č. 81/1403
ZO bere na vědomí informaci o cenové nabídce na modulární pumtrack Staříč.

Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
35. Při zpracování nájemní smlouvy k pronájmu fotbalového hřiště bylo zjištěno, že
tréninkové hřiště se nachází na části pozemku č. 1595/11 trvalý travní porost, který je
majetkem České republiky, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Bod trvá.
Usnesení č. 82/1403
ZO ukládá starostce obce Z. Šebestové požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o převod části pozemku 1595/11 do vlastnictví obce Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
36. Starostka obce informovala členy ZO o poslední jednání ZO se uskuteční dne 30.12.2014
ve 13.00 hodin.
Usnesení č. 83/1403
ZO schvaluje termín posledního jednání ZO 30.12.2014 ve 13.00 hodin.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
Usnesení č. 84/1403
ZO překládá následující body programu:
bod č. 4 ze dne 15.01.2007
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