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ZÁPIS
z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč , konaného dne 16.12.2013
Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni:
Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing.
František Haladej, Ing. Jiřina Čermáková. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede
Tamara 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 50. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1. Kontrola usnesení posledního zasedání ZO.
2. Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč.
3. Žádost o vyjádření stanoviska k povolení hornické činnosti, povolení zajištění
vyraženého přípravného důlního díla pro přípravu porubu č.084 274. Jedná se o dílo
č.084 5259.
4. Žádost o vyjádření stanoviska k povolení hornické činnosti, povolení zajištění
vyražených přípravných důlních děl pro přípravu porubu 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 5357/2 a 077 5355.
5. Žádost o vyjádření stanoviska k povolení hornické činnosti, povolení zajištění
nedoraženého otvírkového díla č. 2340/1. Otvírkové důlní dílo má být součástí
příslušenství jámy č.III/6.
6. Žádost o vyjádření stanoviska k povolení hornické činnosti. ( viz. žádost)
7. Smlouva o dílo č. 1/2013 – Agrospol Staříč, s.r.o. ,zimní údržba místních komunikací.
8. Rozhodnutí MSK k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související
s rekultivací skládky odpadů Staříč -0, I., II. etapa.
9. Žádost o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice v roce 2014.
10. Oznámení Českého červeného kříže.
11. Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Staříč.
12. Nesouhlas s prodloužením veřejného osvětlení.
13. Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ev. č. 01084/2008/ŽPZ.
14. Poděkování a závěrečné vyúčtování finančního daru – Žirafa F-M
Vyúčtování darovací smlouvy za rok 2013- Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola, Frýdek- Místek příspěvková organizace, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek.
15. Rozpočtové provizorium na rok 2014.
16. Návrh termínů zasedání ZO v roce 2014.
17. 51. zasedání ZO – 27.12.2013
18. Dodatek č 17. Domov pro seniory Ondráš p.o..
19. Občanské sdružení MLÁ-DĚ Frýdek – Místek žádost o prodloužení doby na vyklizení
areálu Hatě.
20. Dodatky k nájemním smlouvám.
21. Žádost o změnu v dodatku nájemní smlouvy.
22. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
“Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná“
23. Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem “Stabilizace svahu v lokalitě
Kamenná“.
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24. Smlouva k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení.
25. Cenové nabídky na opravu, revizi a výměnu svítidel –garáže č.p.203.
26. Žádost o vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj B7(121) v 3. poli dobývacího
prostoru Staříč, pro porub č. 121 761/1.
27. Dodatek č.1 k SoD č. 13-432-13 více, méně práce.
28. Žádost o snížení nájemného restaurace v KD Staříč
29. Poskytnutí příspěvku novorozencům
30. Smlouva o zřízení věcného břemene –Telefonica Czech Republic, a.s.
31. Areál Hatě
32. Konečná výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství –MSK
33. Nalezené a opuštění věci a související zařízení
34. Žádosti o změnu zařazení pozemků v novém územním plánu obce Staříč
Usnesení č. 997/50
ZO schvaluje poměrem hlasů 7-0-0 program jednání ZO ze dne 16.12.2013
1.Kontrolu usnesení posledního zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová.
Byly splněny úkoly uložené usneseními 945/46, 969/49, 970/49, 971/49, 975/49, 978/49,
979/49, 980/49, 981/49, 982/49, 983/49, 984/49, 985/49, 990/49, 991/49, 993/49.
Nadále trvají úkoly uložené usneseními: 946/46, 980/49, 986/49.
K usnesení č. 975/49 – ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi napsat paní
Karle Zemanové dopis, ve kterém ji bude informovat, že náklady na úpravu
Ptáčnického potoka budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 980/49 – ZO schvaluje „Obchodní podmínky na realizaci autorského
dozoru stavby „Šatny a sociální zařízení FK Staříč, parc. č. 1595/2“, předložené Ing.
Jaromírem Šňupárkem a zmocňuje starostku obce k jejich podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
2.Členové ZO byli seznámeni se stavem portfolia Pioneer ke dni 11.12.2013.
Usnesení č. 998/50
ZO bere na vědomí stav portfolia Pioneer ke dni 11.12.2013.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
3. Vedení závodu OKD, a.s. Důl Paskov žádá o vyjádření stanoviska k povolení hornické
činnosti- zajištění přípravného důlního díla ve vyhrazeném ložisku, sloji 084 (22f), ve 2.
důlním poli dobývacího prostoru Staříč, OKD, a.s. Závodu Důl Paskov. Předmětem této
žádosti je povolení zajištění vyraženého přípravného důlního díla pro přípravu porubu č.
084 274. Jedná se o dílo č. 084 5229. Bod trvá.
Usnesení č. 999/50
ZO ukládá starostce obce Zdeňce Šebestové pozvat k objasnění dané problematiky
zástupce Dolu Paskov, a.s.
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ZO ukládá Ing. Liboru Macháčkovi napsat dopis, ve kterém budou zástupci OKD, a.s.
vyzváni k upřesnění dalšího postupu při uzavírání Dolu Paskov, a.s. Obec bude
vyžadovat záruku garance odškodňování důlních škod a pozdějších náhrad.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
4. Vedení závodu OKD, a.s. Důl Paskov předložilo obci žádost o vyjádření stanoviska
k povolení hornické činnosti- 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. Bod trvá.
Usnesení č. 1000/50
ZO ukládá starostce obce Zdeňce Šebestové pozvat k objasnění dané problematiky
zástupce Dolu Paskov, a.s.
ZO ukládá Ing. Liboru Macháčkovi napsat dopis, ve kterém budou zástupci OKD, a.s.
vyzváni k upřesnění dalšího postupu při uzavírání Dolu Paskov, a.s. Obec bude
vyžadovat záruku garance odškodňování důlních škod a pozdějších náhrad.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
5. Vedení OKD, a.s. závodu Důl Paskov předložilo obci žádost o vyjádření stanoviska
k povolení hornické činnosti – 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. Bod trvá.
Usnesení č. 1001/50
ZO ukládá starostce obce Zdeňce Šebestové pozvat k objasnění dané problematiky
zástupce Dolu Paskov, a.s.
ZO ukládá Ing. Liboru Macháčkovi napsat dopis, ve kterém budou zástupci OKD, a.s.
vyzváni k upřesnění dalšího postupu při uzavírání Dolu Paskov, a.s. Obec bude
vyžadovat záruku garance odškodňování důlních škod a pozdějších náhrad.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
6. Vedení OKD, a.s. závodu Důl Paskov předložilo obci žádost o vyjádření stanoviska
k jejich žádosti o povolení hornické činnosti – 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
Dolu Paskov a změna účelu jámy č. I/1 lokality Sviadnov v 1. důlním poli dobývacího
prostoru Staříč, OKD, a.s. závodu dolu Paskov. Bod trvá.
Usnesení č. 1002/50
ZO ukládá starostce obce Zdeňce Šebestové pozvat k objasnění dané problematiky
zástupce Dolu Paskov, a.s.
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ZO ukládá Ing. Liboru Macháčkovi napsat dopis, ve kterém budou zástupci OKD, a.s.
vyzváni k upřesnění dalšího postupu při uzavírání Dolu Paskov, a.s. Obec bude
vyžadovat záruku garance odškodňování důlních škod a pozdějších náhrad.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
7. Smlouvu o dílo č. 1/2013 k zajištění zimní údržby komunikací v obci Staříč v zimním
období 2013-2014, předložila společnost Agrospol Staříč, s.r.o., Staříč č. 42.
Usnesení č. 1003/50
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2013 k zajištění zimní údržby komunikací v obci Staříč
v zimním období 2013-2014, předloženou společností Agrospol s.r.o. Staříč č. 42 a
zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, Odbor životního prostředí a zemědělství
zaslal obci na vědomí rozhodnutí o změně integrovaného povolení čj. ŽPZ/3666/05/Kl pro
zařízení Skládka odpadů Staříč.
Usnesení č. 1004/50
ZO bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,
Odboru životního prostředí a zemědělství – změna integrovaného povolení čj.
ŽPZ/3666/05/Kl pro zařízení Skládka odpadů Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
9. Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy, Nový Jičín, Palackého 74 žádají obec o
finanční příspěvek na provoz záchranné stanice na rok 2014.
Usnesení č. 1005/50
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Základní stanici a
centru ekologické výchovy, Nový Jičín, Palackého 74, na provoz záchranné stanice na
rok 2014.
ZO ukládá OÚ napsat Záchranné stanici a centru ekologické výchovy, Nový Jičín dopis,
ve kterém je seznámí, že finanční příspěvek bude zařazen do rozpočtu obce na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
10. Obvodní spolek Českého červeného kříže Ostrava zaslal obci dopis, ve kterém jí sděluje,
že občanu obce panu Michalu Závodnému byl předán Zlatý kříž II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve.
Usnesení č. 1006/50
ZO ukládá starostce obce předat panu Michalu Závodnému poukázku v hodnotě 500,Kč na nákup vitamínů v lékárně a poděkovat mu jménem obce za jeho záslužnou
činnost pro společnost.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
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11. Jaroslav a Zdeňka Prokopovi, Staříč č.p. 277 žádají obec o odkup pozemku ve vlastnictví
obce. Jedná se o 773 m2 parcely č. 966/13, v k.ú. Staříč. Bod trvá.
Usnesení č. 1007/50
ZO ukládá OÚ vyvěsit záměr odprodeje 773 m2 pozemku p.č. 966/13, k.ú. Staříč.
ZO ukládá místostarostovi obce seznámit s možností odprodeje vlastníky sousedních
pozemků.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
12. Minulé zasedání ZO projednalo žádost paní Jany Janoškové, Staříč č.p.713 o zavedení
veřejného osvětlení na parcelu 2192/7.
Dne 27.11. 2013 obec obdržela dopis sousedů paní Janoškové s nesouhlasem osvětlování této
parcely. Bod trvá.
Usnesení č. 1008/50
ZO bere na vědomí nesouhlas občanů s osvětlením parcely č. 2192/7, k.ú. Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
13. Krajský úřad MSK předložil obci Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, ev. č. 01084/2008/ŽPZ a usnesení rady kraje č. 30/2314 ze dne
3.12.2013.
Usnesení č. 1009/50
ZO schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ev. č. 01084/2008/ŽPZ a zmocňuje starostku obce k jeho
podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
14. Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Fibichova 469,
738 01 Frýdek-Místek zaslala obci poděkování za poskytnutí finančního daru v roce 2014 a
závěrečné vyúčtování finančního daru za rok 2013. Dále se členové ZO seznámili
s vyúčtováním darovací smlouvy za rok 2013- Střední školy, Základní školy a Mateřské
školy, Frýdek-Místek příspěvková organizace, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek.
Usnesení č. 1010/50
ZO bere na vědomí poděkování za poskytnutí finančního daru v roce 2014 a závěrečné
vyúčtování finančního daru za rok 2013 Žirafy – Integrovaného centra Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek a vyúčtování darovací
smlouvy za rok 2013- Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek
příspěvková organizace, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
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15. Rozpočtové provizorium na rok 2014.
Usnesení č. 1011/50
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 ve výši 1/12 příjmů a výdajů roku
2013 na každý měsíc roku 2014 až do schválení rozpočtu na rok 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
16. Starostka obce předložila návrh termínů zasedání ZO v roce 2014. Jedná se o tyto termíny:
13.1.,10.2.,10.3.,14.4.,12.5.,16.6.,14.7.,11.8.,15.9.,13.10.,10.11.,15.12. .
Usnesení č. 1012/50
ZO schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva obce Staříč v roce 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
17. Starostka obce určila termín posledního zasedání ZO v roce 2013 na den 27.12.2013
v 17.00 hodin.
Usnesení č. 1013/50
ZO schválilo termín posledního zasedání ZO v roce 2013.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
18. Dodatek č. 17 ke smlouvě o poskytování ročního finančního příspěvku na provoz a služby
v zařízení sociální péče – Domově pro seniory ONDRÁŠ, p.o. Brušperk předložila jeho
ředitelka Libuše Jurčíková.
Domov pro seniory ONDRÁŠ p.o. požaduje tuto finanční částku:
1. Ludmila Paličková 15.000,- Kč – nástup 1.5.2007
2. Marie Havláková
5.248,- Kč - nástup 26.8.2013
3. Emilie Žabenská
5.371,- Kč – nástup 23.8.2013
4. Verona Zajacová
2.870,- Kč – nástup 23.10.2013
Celková částka pro rok 2013 činí 28.489,- Kč. Bod trvá.
Usnesení č. 1014/50
ZO ukládá starostce obce zkontrolovat oprávněnost požadavku na zaplacení provozu a
služeb za občanky, které byly do domova pro seniory přijaty v roce 2013.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
19. Občanskému sdružení MLÁ-DĚ Frýdek-Místek, ČSA 672 bylo rozhodnutím soudu 12C
117/2012-95 uloženo opustit ke dni 31.12.2013 areál Hatě.
Protože v budovách má toto sdružení soustředěno vybavení, podalo obci Staříč žádost o
prodloužení termínu vyklizení areálu Hatí do konce dubna 2014.
Bod trvá.
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Usnesení č. 1015/50
ZO navštíví dne 20.12.2013 areál Hatí a seznámí se stavem vyklízených prostor. Poté
bude rozhodnuto o termínu vyklizení prostor, případně navržena varianta, kam budou
věci OS MLÁ-DĚ uloženy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
20. ZO projednalo nutnost vypracování dodatků k nájemním smlouvám.
Usnesení č. 1016/50
ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat dodatky k nájemním smlouvám.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
21. Paní Daniela Trojanová, Fryčovická 335, Staříč žádá obec o změnu v dodatku nájemní
smlouvy a to že bude jako nájemce bytu uvedena sama. Bývalý manžel již v bytě nebydlí.
Usnesení č. 1017/50
ZO ukládá OÚ vyzvat paní Trojanovou k předložení písemného souhlasu bývalého
manžela se změnou v dodatku nájemní smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
22. Starostka obce předložila členům ZO ke schválení Zadávací dokumentaci pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná“.
Zadavatelem zakázky je Obec Staříč.
Usnesení č. 1018/50
ZO schvaluje Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná“.
ZO ukládá OÚ vyvěsit Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná“ na úřední desce.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
23 Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stabilizace svahu v lokalitě
Kamenná“
Usnesení č. 1019/50
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stabilizace svahu
v lokalitě Kamenná“ a pověřuje starostku obce zkonzultovat text smlouvy se
zadavatelem veřejné zakázky ve věci zádržného práva objednatele. Pokud lze úpravu
smlouvy v tomto směru uskutečnit, tuto úpravu provést, pokud ne, respektovat znění
smlouvy, předložené zadavatelem zakázky a zmocňuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
24. Společnost TS a.s. tř. 17. listopadu 910, Frýdek-Místek předložila obci Smlouvu č.
186/600/2013 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce Staříč.
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Usnesení č. 1020/50
ZO schvaluje Smlouvu č. 186/600/2013 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení
obce Staříč, předloženou Společnost TS a.s. tř. 17. listopadu 910, Frýdek-Místek a
zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
25. Cenové nabídky na opravu, revizi a výměnu zářivkových svítidel v prostoru garáží v č.p.
203 ve Staříči předložily společnosti Elektroservis OLNES s.r.o. Skautská 3592, FrýdekMístek – 49.808,- Kč bez DPH a společnost RB Elektroinstalace – Roman Butschek,
Nádražní 739, Paskov – 58.781,- Kč.
Nejlevnější nabídku podala společnost Elektroservis OLNES s.r.o. Skautská 3592, FrýdekMístek.
Usnesení č. 1021/50
ZO schvaluje provedení opravy, revize a výměny zářivkových svítidel v prostoru garáží
v č.p. 203 ve Staříči společností Elektroservis OLNES s.r.o. Skautská 3592, FrýdekMístek.
ZO ukládá starostce obce vyzvat společnost Elektroservis OLNES s.r.o. Skautská 3592,
Frýdek-Místek k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
26. OKD, a.s. Důl Paskov, závod Staříč zaslal obci žádost o vyjádření k povolení hornické
činnosti pro sloj B7 (121) ve 3. poli dobývacího prostoru Staříč, pro porub č. 121 761/1.
Usnesení č. 1022/50
ZO povoluje hornickou činnost pro sloj B7 (121) ve 3. poli dobývacího prostoru Staříč
pro porub č. 121 761/1 a zmocňuje starostku k podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
27.Společnost Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, 739 61 Třinec předložila obci
k podpisu Dodatek č. 1 k SoD č. 13-432-13 ze dne 9.10.2013, ke smlouvě Šatny a klubovna,
zemní vedení NN od hranice oplocení po DR a žumpa na pozemku parcelní číslo 1595/2
v katastrálním území Staříč.
Usnesení č. 1023/50
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k SoD č. 13-432-13 ze dne 9.10.2013, ke smlouvě Šatny a
klubovna, zemní vedení NN od hranice oplocení po DR a žumpa na pozemku parcelní
číslo 1595/2 v katastrálním území Staříč, předložený Společností Beskydská stavební,
a.s. Frýdecká 225, 739 61 Třinec a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
28. Jednání ZO navštívil vedoucí restaurace KD Staříč pan Richard Martynek. Předal obci
žádost o snížení nájemného restaurace. Předložil rozpis tržeb a nákladů, ze kterého je zřejmé,
že žádost o snížení nájmu je důvodná.
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Usnesení č. 1024/50
ZO stanovuje nájem restaurace KD Staříč ve výši 9.000,- Kč od 01.01.2014.
ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat dodatek k nájemní smlouvě a zmocňuje starostku
obce k podpisu dodatku.
Hlasováno poměrem hlasů 4-2-1.
29. V měsíci lednu 2014 se uskuteční vítání novorozených občánků obce Staříč, kde jim
budou předány finanční příspěvky:
Grygar Dominik, č.p. 127 – 2.500,- Kč
Anna Kostková, č.p. 152 - 5.000,- Kč
Lucie Luňáčková, Ch-203 5.000,- Kč
Robin Andrle, 279
5.000,- Kč
Karolína Zajitzová, 172
5.000,- Kč
Usnesení č. 1025/50
ZO schvaluje poskytnutí finančních příspěvků výše uvedeným novorozencům.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
30. Telefonica Czech Republic, a.s. zastoupená na základě plné moci Sitel spol. s.r.o. zaslala
k odsouhlasení Smlouvu o zřízení věcného břemene pod označením „16010-024 511 Staříč
č.p. 333, Mateřská škola, KR“. Předmětem smlouvy je právo zřízení provozování, údržba a
opravy podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 768/1, k.ú. Staříč.
Usnesení č. 1026/50
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pod označením „16010-024 511 Staříč
č.p. 333, Mateřská škola, KR“. Předmětem smlouvy je právo zřízení provozování,
údržba a opravy podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 768/1, k.ú.
Staříč a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
31. Starostka obce vyzvala členy ZO k prohlídce areálu Hatí v pátek 20.12.2013 v 15.00
hodin.
Usnesení č. 1027/50
ZO souhlasí s prohlídkou areálu Hatí v pátek 20.12.2013.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
32. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Ostrava zaslal obci konečnou výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast
školství v roce 2013 Základní škole a Mateřské škole Staříč, okres Frýdek-Místek,
příspěvkové organizaci. Bod trvá.
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Usnesení č. 1028/50
ZO bere na vědomí informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ostrava o konečné výši poskytnutých
prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2013 Základní škole a
Mateřské škole Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
33. Obec Staříč vyvěsí na úřední desce oznámení o nalezení ztracených věcí – výzvu
k přihlášení se k nalezeným věcem:
Chodník z betonových dlaždic – stavba umístěná na parc. č. 683/1 ostatní plocha, k.ú. Staříč
Ocelové sloupy veřejného osvětlení na betonových patkách, včetně svítidel (celkem 35 ks) na
parcele 683/1 ostatní plocha, k.ú. Staříč
Bílý kamenný kříž se sochou Krista na podstavci s nápisem: „POZDRAVEN BUĎ SVATÝ
KŘÍŽ, NA NĚMŽ UMŘEL PAN JEŽÍŠ“parcele č. PK 2875, parcele zjednodušené evidence,
původ Pozemkový katastr, k.ú. Staříč
Kamenný kříž se sochou Krista a dvěma reliéfy postav – stavba umístěná na parcele č.
1609/6, orná půda, k.ú. Staříč.
Kamenný kříž se sochou Krista a dvěma reliéfy postav- stavba umístěná na parcele e. 1167/1,
ostatní plocha nebo na parcele č. 1055 zahrada, k.ú. Staříč
Obraz Panny Marie v rámečku upevněný na dřevěném sloupu ukotveném na železné konzoli
v betonové patce – stavba na parcela č. 2297/1 ostatní plocha, k.ú. Staříč
Kamenný památník padlých s pěticípou hvězdou a napsaným datem 4.5.1945, stavba
umístěná na parcele č. 1595/11, trvalý travní porost, k.ú. Staříč.
Usnesení č. 1029/50
ZO ukládá OÚ vyvěsit na úřední desce oznámení o nalezení ztracených věcí – výzvu
k přihlášení se k nalezeným věcem:
Chodník z betonových dlaždic – stavba umístěná na parc. č. 683/1 ostatní plocha, k.ú.
Staříč
Ocelové sloupy veřejného osvětlení na betonových patkách, včetně svítidel (celkem 35
ks) na parcele 683/1 ostatní plocha, k.ú. Staříč
Bílý kamenný kříž se sochou Krista na podstavci s nápisem: „POZDRAVEN BUĎ
SVATÝ KŘÍŽ, NA NĚMŽ UMŘEL PAN JEŽÍŠ“ parcele č. PK 2875, parcele
zjednodušené evidence, původ Pozemkový katastr, k.ú. Staříč
Kamenný kříž se sochou Krista a dvěma reliéfy postav – stavba umístěná na parcele č.
1609/6, orná půda, k.ú. Staříč.
Kamenný kříž se sochou Krista a dvěma reliéfy postav- stavba umístěná na parcele e.
1167/1, ostatní plocha nebo na parcele č. 1055 zahrada, k.ú. Staříč
Obraz Panny Marie v rámečku upevněný na dřevěném sloupu ukotveném na železné
konzoli v betonové patce – stavba na parcela č. 2297/1 ostatní plocha, k.ú. Staříč
Kamenný památník padlých s pěticípou hvězdou a napsaným datem 4.5.1945, stavba
umístěná na parcele č. 1595/11, trvalý travní porost, k.ú. Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
34. Místostarosta obce seznámil členy ZO s 39 žádostmi o změnu zařazení pozemků v novém
územním plánu obce Staříč. ZO zamítlo schválit žádost firmy Hubert, s.r.o. Březí 122 o
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změnu z orné půdy a trvalého travního porostu na průmyslovou zónu PAS fotovoltaiku,
žádost paní Emilie Váhalíkové, Kirilovova 536, Paskov o změnu ovocného sadu na pozemek
pro výstavbu RD a žádost firmy Efesto Invest s.r.o., Pařížská 9, Praha o změnu z trvalého
travního porostu na průmyslovou zónu PAS. Ostatní žádosti ZO schválilo a pověřilo
místostarostu obce Libora Kravčíka předat podklady firmě Archplán s.r.o. Ostrava
k vypracování „Zadání nového územního plánu obce Staříč“.
Usnesení č. 1030/50
ZO neschválilo z 39 žádostí o změnu pozemků v novém územním plánu obce Staříč
žádost firmy Hubert, s.r.o., Březí 122, žádost paní Emílie Vahalíkové, Kirilovova 536
Paskov a žádost firmy Efesto Invest s.r.o. Pařížská 9, Praha.
Ostatní žádosti ZO schválilo a pověřilo místostarostu Libora Kravčíka předat podklady
firmě Archplán s.r.o. Ostrava k vypracování „Zadání nového územního plánu obce
Staříč“.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
Usnesení č. 1031/50
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
/Havelci/
usnesení č. 263/11
/Havelci/
usnesení č. 591/28
/Brunclík zastávka/
usnesení č. 676/32
/Jirka cesta/
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. 962/47
/Výtluky cesta/
usnesení č. 986/49
/Dodatek vícepráce Lukstav/
usnesení č. 984/49
/RPG-smlouva břemeno//
usnesení č. 999/50
/OKD Důl Paskov/
usnesení č.1000/50
/OKD Důl Paskov/
usnesení č. 1001/50
/OKD Důl Paskov/
usnesení č. 1002/50
/OKD Důl Paskov/
usnesení č. 1008/50
/VO Nesouhlas s VO Janošková/
usnesení č. 1014/50
/Domov pro seniory Ondráš/
usnesení č. 1015/50
/OS Mládě/
usnesení č. 1027/50
/Hatě/
usnesení č. 1007/50
/Pozemek 966/13-Prokopovi/
Zdeňka Šebestová
předsedající
Za správnost: Tamara Filínová
Zapisovatel

Zbyněk Prokop
ověřovatel

Libor Kravčík
ověřovatel
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