Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015

Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka
Šebestová, Radek Urbiš, Libor Kravčík, Milada Tobolová, Mgr. David Kolář. Omluveni: Ing.
František Haladej a Pavel Volný. Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu. Zápis provede Tamara Filínová, ověřen bude Radkem Urbišem a Liborem Kravčíkem.
Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 6. zasedání ZO:
Program jednání:

1. Kontrola usnesení posledního zasedání ZO
2. Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč
3. Žádost o stanovisko k povolení hornické činnosti.
4. Přestupková agenda 2014.
5. Zpráva revizní komise Dobrovolného svazku obcí Olešná.
6. Žádost o připojení k mezinárodní kampani –„Vlajka pro Tibet“.
7. Oznámení o výši roční odměny za činnost odborného lesního hospodáře v roce 2015.
8. Žádost o výpůjčku tréninkového hřiště a povolení ke svodu psů.
9. Oprava veřejného osvětlení – rozpočtové náklady.
10. Závěrečné vyúčtování finančního daru – ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
11. Zakoupení barevné digitální kopírky/tiskárny/.
12. Přehled čerpání finančního daru Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Staříč.
13. Přehled čerpání finančního daru Junák - svaz skautů a skautek, Staříč.
14. Žádost o finanční příspěvek na 4. ročník závodu „Staříčský pohár“ Základní kynologická
organizace Staříč.
15. Žádost o finanční prostředky, Škola života Frýdek-Místek; SENIOŘI STAŘÍČ; MO
Českého svazu chovatelů Staříč; Chrámový sbor Staříč; TJ Sokol Staříč; Junák - svaz skautů a
skautek; Staříč, Střední škola, základní škola a mateřská škola FM; ZO Českého svazu
včelařů, Frýdek-Místek.
16. Žádost o odkup lesního pozemku p.č. 2359/1, list vlastnictví č. 1, KÚ Staříč
17. Vyhodnocení nabídek na administraci výběrového řízení
18. Pronájem bytu v č.p. 203
19. Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 18.12.2014
20. Plán činnosti finančního výboru na rok 2015
21. Smlouvy o smlouvách budoucích „Staříč-splašková kanalizace a ČOV“
22. Žádost o pronájem pozemku a budovy v Hatích
23. Zrušení nájmu nebytových prostor – Pavel Saniter, Staříč č.p. 67
Usnesení č. 114/1506
ZO schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč.
Hlasováno 5-0-0.
1. Kontrolu usnesení 5. zasedání provedla starostka obce Zdeňka Šebestová.

Byly splněny úkoly, uložené v usneseních: 58/1403, 60/1403, 90/1405, 91/1405, 92/1405,
93/1405, 94/1405, 97/1405, 98/1405, 99/1405, 100/1405, 101/1405, 102/1405, 103/1405,
104/1405, 105/1405, 106/1405, 109/1405, 110/1405, 111/1405, 112/1405.
K usnesení č. 108/1505 – Starostka obce zjišťovala podmínky, za kterých by mohla být
udělena dotace na výstavbu Domu seniorů ve Staříči. Dotaci bychom mohli žádat z programu
de minimis. Dotaci z tohoto programu využijeme při zateplování budovy pošty a budovy č.p.
321.
Dotace bude tímto zateplováním vyčerpána a obec proto nemůže žádat o další dotaci na Dům
pro seniory.
ZO bere na vědomí informaci starostky obce o tom, že na výstavbu Domu pro seniory
nebude Obec Staříč žádat o dotaci.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
K usnesení 75/1403 ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 24.000 Kč na
poskytování sociálních služeb občanům obce Staříč Janu Gomolovi a Boženě Pokludové,
kteří jsou umístěni v AS-SENIOR o. p. s., U Hřiště 1324/13b, 735 64 Havířov, Prostřední
Suchá IČ: 29457874. Magistrát města Havířova informoval obec Staříč o nesrovnalostech
v činnosti výše uvedeného zařízení a o zrušení registrace.
ZO schvaluje zrušení výplaty finančního příspěvku ve výši 24.000,- Kč AS-SENIOR o. p.
s., U Hřiště 1324/13b, 735 64 Havířov Prostřední Suchá IČ:29457874 z důvodu zrušení
registrace poskytovateli sociálních AS-SENIOR o.p.s., U Hřiště 1324/13b, 735 64
Havířov Prostřední Suchá IČ:29457874.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
2. Starostka obce podala informaci o stavu portfolia Pioneer pro obec Staříč ke dni 12.2.2015.
Dále informovala členy ZO, že obec zažádala o ukončení investování ve fondu Pioneer.
Usnesení č. 115/1506
ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni 12.2.2015 a o podané
žádosti o ukončení investování v tomto fondu.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0
3. OKD, a.s. Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, Důlní závod 3 – Staříč č.p. 528 žádá
obec o povolení hornické činnosti pro sloj 077(21d) v 2. poli dobývacího prostoru Staříč, pro
poruby č. 077 782/1 a 077 782/2. Členům ZO byla předložena dokumentace, ze které je
patrno, pod kterým územím obce bude hornická činnost prováděna.
Usnesení č. 116/1506
ZO schvaluje povolení hornické činnosti pro sloj 077(21d) v 2. poli dobývacího prostoru
Staříč, pro poruby č. 077 782/1 a 077 782/2 OKD, a.s. Stonavská 2179, Doly, 735 06
Karviná, Důlní závod 3 – Staříč č.p. 528.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.

4. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové agendy,
Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek zaslal obci informaci o řešení 10 přestupků pro obec
Staříč. Dále oznamuje obci zvýšení úhrady nákladů za řešení přestupků v souladu
s veřejnoprávní smlouvou.
Usnesení č. 117/1506
ZO bere na vědomí sdělení Magistrátu Frýdek-Místek o projednání 10 přestupků pro
Obec Staříč, včetně navýšení částky z předchozího roku na 13,17 Kč/obyvatel.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.

5. Dobrovolný svazek obcí Olešná, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov zaslal obci zprávu
z kontroly revizní komise DSO Olešná, konané dne 20.1.2015.
Usnesení č. 118/1506
ZO bere na vědomí Zprávu z kontroly revizní komise DSO Olešná, konané dne
20.1.2015.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
6. Spolek Lungta, Dlouhá 609/2, 110 00 Praha 1 žádá obec o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky Tibetu dne 10.3.2015.
Usnesení č. 119/1506
ZO schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu dne 10.3.2015.
Hlasováno poměrem hlasů 4-0-1.
7. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frýdek-Místek předložila obci oznámení o výši
roční odměny za činnost odborného lesního hospodáře – odměna činí na rok 2015 28.032 Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 120/1506
ZO schvaluje roční odměnu za činnost odborného lesního hospodáře na rok 2015 ve výši
28.032 Kč včetně DPH.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
8. Základní kynologická organizace Staříč, IČ 65892704, žádá obec o výpůjčku tréninkového
fotbalového hřiště dne 8. května 2015 za účelem pořádání kynologického závodu. Zároveň
žádají o povolení obce ke konání svodu psů.
Usnesení č. 121/1506
ZO schvaluje zapůjčení tréninkového fotbalového hřiště Základní kynologické
organizaci Staříč, IČ 65892704, u příležitosti kynologického závodu konaného dne
8.5.2015.
ZO souhlasí s konáním svodu psů při dodržení stanovených veterinárních podmínek.
ZO ukládá OÚ vyzvat ZKO Staříč 650, aby tuto akci zpropagoval ve Zpravodaji obce
Staříč, který vyjde koncem měsíce března 2015.

Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0
9. Starostka obce požádala TS a.s., Frýdek-Místek k předložení rozpočtu na celkovou opravu
veřejného osvětlení – výměnu vedení RVOP 3. Stalo se tak z důvodu častého výpadku
veřejného osvětlení směrem k „Mlýnu“. TS a.s. provedly opravu veřejného osvětlení na této
trase bez výměny vedení RVOP 3 a dosud se závady neprojevily.
V případě dalších poruch veřejného osvětlení by za opravu této větve VO obec uhradila (dle
rozpočtu) cca 60.992,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 122/1506
ZO bere na vědomí informaci o případné opravě veřejného osvětlení směr „Mlýn“.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0
10. ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Fibichova 469,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00847011, předložila obci závěrečné vyúčtování poskytnutého
finančního daru ve výši 50.000,- Kč.
Usnesení č. 123/1506
ZO bere na vědomí závěrečné vyúčtování poskytnutého finančního daru ve výši 50.000,Kč, předložené ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Frýdek-Místek, Fibichova 469,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00847011.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
11. Starostka obce předložila členům ZO cenové nabídky na zakoupení nové barevné digitální
tiskárny pro potřeby obecního úřadu.
OÚ byla doporučena tiskárna SHARP MX- 2314N. Cena je 58.056 Kč včetně DPH, dovozu a
instalace.
Usnesení č. 124/1506
ZO schvaluje zakoupení tiskárny SHARP MX- 2314N. Cena je 58.056 Kč včetně DPH,
dovozu a instalace.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
12. Přehled čerpání finančního příspěvku obce na rok 2014 předložila Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu ve Staříči.
Usnesení č. 125/1506
ZO bere na vědomí přehled čerpání finančního příspěvku obce na rok 2014, předložený
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
13. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Sv. Jiří Brušperk, Fryčovická 503, Staříč,
předložil obci vyúčtování finančního příspěvku obce na rok 2014.

Usnesení č. 126/1506
ZO bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku na rok 2014, předloženého
Junákem - svazem skautů a skautek ČR, střediska Sv. Jiří Brušperk, Fryčovická 503,
Staříč.
Hlasování poměrem hlasů 5-0-0.
14. Základní kynologická organizace Staříč, IČ: 65892704 předložila obci žádost o finanční
příspěvek ve výši 6.000,- Kč na 4. ročník závodu „Staříčský pohár“.
Usnesení č. 127/1506
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč Základní kynologické
organizaci Staříč, IČ: 65892704 na organizaci 4. ročníku závodu „Staříčský pohár“
ZO ukládá OÚ vyzvat žadatele k dohodnutí termínu podpisu darovací smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
15. Starostka obce seznámila ZO s předloženými žádostmi o poskytnutí finančních příspěvků
obce na rok 2015 těchto žadatelů:
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., Mozartova 2313, Frýdek-Místek, 738
01, IČ: 01854071 žádá obec o poskytnutí finančního příspěvku na činnost denního stacionáře
Škola života na rok 2015. Klientem stacionáře Školy života je občanka obce Michaela
Mudrová. Žádají o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč.
SENIOŘI STAŘÍČ žádají obec o finanční příspěvek na celoroční činnost v roce 2015
ve výši 65.000,- Kč.
Český svaz chovatelů Základní organizace Staříč žádá obec o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2015 ve výši 36.000,- Kč
Chrámový sbor Staříč žádá obec o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč na
podporu činnosti chrámového sboru na rok 2015.
Žádost o dotaci finančních prostředků z veřejné finanční podpory na rok 2015 podala TJ
Sokol Staříč. Žádá o finanční prostředky ve výši 317.400,- Kč.
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Sv. Jiří Brušperk, Fryčovická 503, Staříč žádá
obec o poskytnutí finančního příspěvku na běžnou činnost v roce 2015 ve výši 55.000,- Kč.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Pionýrů 2352, 738 02 Frýdek-Místek žádá obec o poskytnutí finančního příspěvku na žáky
Martina Svobodu a Jana Štrassera.
Příspěvek bude použit na nákup speciálních pomůcek a materiálu pro výuku žáků.
Žádost o dotaci finančních prostředků z veřejné finanční podpory na rok 2015 podal
Fotbalový klub Staříč. Žádá o finanční prostředky ve výši 339.000 Kč.
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek žádá o fin. příspěvek.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staříč žádá o finanční příspěvek ve výši
8.000,- Kč.
Usnesení č. 128/1506
ZO bere na vědomí žádosti o poskytnutí finančních prostředků:
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.
SENIOŘI STAŘÍČ
Český svaz chovatelů Základní organizace Staříč
Chrámový sbor Staříč
TJ Sokol Staříč
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Sv. Jiří Brušperk
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Fotbalový klub Staříč
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staříč ZO ukládá finančnímu
výboru žádosti vyhodnotit a následně zařadit do návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
16. Pan Aleš Žurovec znovu žádá o odkoupení lesního pozemku parc. č. 2359/1, list vlastnictví č. 1,
KÚ Staříč. Nabízí za odkup pozemku 90.000,- Kč. Výměra pozemku je 5.434 m2.

Obec trvá na odprodeji za 99.000 Kč.
V ceně lesa jsou zahrnuty náklady spojené s vyhotovením odhadu, smlouvy, správních
poplatků a úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s povrchovým
frézováním pozemku, včetně ceny za zhotovení znaleckého posudku k ohodnocení lesa. Bod
trvá.
Usnesení č. 129/1506
ZO ukládá OÚ zveřejnit záměr odprodeje obecního pozemku záměr prodat lesní
pozemek p.č. 2359/1, list vlastnictví č. 1 v k.ú. Staříč na úřední desce obce Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
17. Místostarosta obce Libor Kravčík seznámil ZO s vyhodnocením nabídek na administraci
výběrového řízení na dodavatele stavby „Bytový dům pro seniory“. Nejvýhodnější nabídku
předložila společnost VIA Consult a.s., náměstí Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ:
25084275.
Usnesení č. 130/1506
ZO schvaluje, aby společnost VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61
Třinec, IČ: 25084275 provedla komplexní administraci výběrového řízení na dodavatele
stavby „Bytový dům pro seniory“ a pověřuje starostku obce podepsat smlouvu na tyto
služby.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
18. Pronájem bytu – ulice Chlebovická č.p. 203 – ukončila k 31.12.2014 paní Dagmar
Marková. Obecní úřad oslovil žadatele o přidělení bytu dle pořadníku. O pronájem bytu
projevila zájem paní Kamila Horká.

Usnesení č. 131/15
ZO ukládá OÚ vypracovat smlouvu o nájmu bytu Obec Staříč – Kamila Horká
s platností od 1. března 2015 do 31.12.2015.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
19. Předsedkyně finančního výboru Milada Tobolová předložila ZO zápis a usnesení z jednání
finančního výboru ze dne 18.12.2014.
Usnesení č. 132/1506
ZO bere na vědomí zápis a usnesení finančního výboru z jednání ze dne 18.12.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
20. Dále byl členům ZO předložen Plán činnosti finančního výboru na rok 2015.
Usnesení č. 133/1506
ZO bere na vědomí Plán činnosti finančního výboru na rok 2015.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
21. Starostka obce předložila ZO ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a právu provést stavbu na pozemku p.č. 437/3, k.ú. Staříč
Budoucí povinný: Bohušík Pavel, 28. října 2592/153, 7002 00 Ostrava, budoucí oprávněný
Obec Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč. Předmětem smlouvy je vstup vlastníka na
pozemky investorů po dobu realizace stavby „Staříč-splašková kanalizace a ČOV“.
Dále byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu na pozemku p.č. 451/2, 451/5, 452/2 a 459/1, k.ú. Staříč
Budoucí povinný: Macharáčková Veronika, Staříč č.p. 6, 739 43, budoucí oprávněný Obec
Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč. Předmětem smlouvy je vstup vlastníka na pozemky
investorů po dobu realizace stavby „Staříč-splašková kanalizace a ČOV“.
Usnesení č. 134/1506
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu na pozemku p.č. 437/3, k.ú. Staříč
Budoucí povinný: Bohušík Pavel, 28. října 2592/153, 7002 00 Ostrava, budoucí
oprávněný Obec Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč. Předmětem smlouvy je vstup
vlastníka na pozemky investorů po dobu realizace stavby „Staříč-splašková kanalizace a
ČOV“
a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a právu provést stavbu na pozemku p.č. 451/2, 451/5, 452/2 a 459/1,
k.ú. Staříč.
Budoucí povinný: Macharáčková Veronika, Staříč č.p. 6, 739 43, budoucí oprávněný
Obec Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč. Předmětem smlouvy je vstup vlastníka na

pozemky investorů po dobu realizace stavby „Staříč-splašková kanalizace a ČOV“ a
pověřuje starostku obce k jejich podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
22. Obec obdržela žádost pana Vratislava Kořínka, Malý Koloredov 1539, 738 02 FrýdekMístek o pronájem části pozemku a bývalé vrátnice v Hatích za účelem umístění včelích úlů.
Usnesení č. 135/1506
ZO ukládá OÚ vyvěsit na úřední desce záměr pronájmu části budovy, stojící na
parcelním čísle p.č. 2090/6 a venkovního přilehlý přístřešek na parcele 2090/1, k.ú.
Staříč o rozměrech 72 m2.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
23. Obec vypověděla nájem nebytových prostor panu Pavlu Sanitrovi, Staříč čp. 67, z důvodu
porušení nájemní smlouvy.
Usnesení č. 136/1506
ZO bere na vědomí informaci o ukončení nájmu nebytových prostor panem Pavlem
Sanitrem, Staříč č.p. 67.
ZO ukládá OÚ vyvěsit záměr pronájmu pozemku parc. číslo 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 par. č. 2090/8,
zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 2090/11, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. PK 157/19 díl 1,
pozemek parc. č. PK 158/19 díl 2,
pozemek parc. č. PK 173,
pozemek parc. č. PK 174,
pozemek p.č. PK 183/1,
pozemek parc. č. PK 184/1
vše v k.ú. Staříč, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, areál Hatě.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
Usnesení č. 137/1506
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

/Jednota pozemek/
/Havelkovi/
/Havelkovi/
/Brunclík zastávka/

usnesení č. 676/32
usnesení č. 1072/53
usnesení č. 2014/55
usnesení č. 2056/56
usnesení č. 2074/57
usnesení č. 2146/61
usnesení č. 2145/61
usnesení č. 2171/63
usnesení č. 2212/65
usnesení č. 40/1402
usnesení č. 71/1403
usnesení č. 72/1403
usnesení č. 75/1403
usnesení č. 81/1403
usnesení č. 82/1403
usnesení č.129/1506

/cesta k rybníku/
/Liberda pronájem NP/
/Viňanský pronájem NP/
/Skladeko, s.r.o./
/Beskydská stavební a.s. Ing. Arch. Šonovský/
/VŘ dotace- žádost-kanalizace/
/Pila Cigna napojení na vodovodní řád/
/silniční zrcadlo/
/stížnost Marková, Jarkovská/
/oprava břehu potoka Měrka/
/smlouva VB Balšánek/
/darovací smlouva Ondráš/
/darovací smlouva AS-SENIOR/
/pumtrack/
/ÚZSVVM-1595/11/
/odprodej lesního pozemku 2359/1/

Zdeňka Šebestová
předsedající

Za správnost: T. Filínová
zapisovatel

Radek Urbiš
ověřovatel

Libor Kravčík
ověřovatel

