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ZÁPIS
z 64. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. září 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.
František Haladej, Ing. Jiřina Čermáková. 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.
Ing. Čermáková se z pracovních důvodů dostavila až v 17.30 hodin.
Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 64. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1. Kontrola usnesení posledního zasedání ZO
2. Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč
3. Žádost o poskytnutí finančního daru na Olympiádu – Handicap centrum Škola života FrýdekMístek, o.p.s..
4. Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností – odvodnění odvalu hlušin Staříč III – Strážnice II.
etapa.
5. Zápis a usnesení kontrolního výboru.
6. Žádost o souhlas s umístěním stavby a souhlas se vstupem na pozemky.
7. Žádost o rozšíření stávající zóny podnikatelských činností.
8. Smlouva na „Sdružené služby dodávky elektrické energie na rok 2015“ mezi obcí Staříč a
Amper Market a.s.
9. Smlouva na „Sdružené služby dodávky zemního plynu na rok 2015“ mezi obcí Staříč a
Pragoplyn, a.s.
10. Rozpočtové opatření č.5/2014.
11. Žádost o snížení nebo prominutí nájmu.
12. Nabídka na zpětný odběr elektro zařízení.
13. Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě.
14. Vyhlášení výběrového řízení na projekt „Energetické úspory objektů č.p. 321,325,335.
15. Žádost o finanční dar – ŽIRAFA – Integrované centrum F-M
16. Žádost o sponzorský dar – rybářské závody V. Suder
17. Založení trávníku na fotbalovém hřišti
18. Oprava opěrné zdi u antukového hřiště pod KD
19. Změna termínu říjnového zasedání ZO
20. Dodatek č. 6 – Beskydská stavební, a.s.
Usnesení č. 2177/64
ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-0 program jednání ZO ze dne 15.9.2014.
1. Kontrolu usnesení 64. zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová.
Byly splněny úkoly uložené usneseními: 2043/56, 2072/57, 2109/59, 2140/61, 2145/61,
2146/61, 2122/59, 2152/62, 2153/62.
Nadále trvají úkoly, uložené v bodech: 2141/61, 2120/59, 2141/61.
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K usnesení 2141/61 – Místostarosta obce Z. Prokop nechal vypracovat cenovou nabídku na
odkanalizování místní komunikace na parc. č. 535/1 a 1782/2, k.ú. Staříč.
Cena opravy byla odhadnuta na cca 50.000,- Kč. Bod trvá.
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat další 2 podnikatelek předložení
cenových nabídek na odkanalizování výše uvedené místní komunikace.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
K usnesení č. 1007/50 - . Jaroslav a Zdeňka Prokopovi, Staříč č.p. 277 požádali obec o odkup
pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemek parcela č. PK 966/13, o výměře 773 m2
v k.ú. Staříč. Mgr. Jiří Kubala zpracoval kupní smlouvu na prodej výše uvedeného pozemku.
Cena pozemku je stanovena na 7.860 Kč + náklady řízení.
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Staříč a Jaroslavem a Zdeňkou Prokopovými,
Staříč č.p. 277, převod pozemku parcela č. PK 966/13, o výměře 773 m2 v k.ú. Staříč za
kupní cenu ve výši 7.860 Kč a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení 2043/56– Místostarosta obce L. Kravčík zajistil znalecký posudek o ceně
nemovitostí pozemků p.č. 452/2 – 377 m2, 452/3 – 35 m2, 451/5 - 22m2, 459/2 – 33 m2,
451/2 – 20 m2, 455/3 - 41 m2. S cenou pozemků a výší nákladů souvisejících s prodejem
seznámil paní Veroniku Macharáčkovou, která s úhradou všech souvisejících nákladů
souhlasí.
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Staříč a Veronikou Macharáčkovu, Staříč č.p.
6, převod pozemků parc. č. 452/2 – 377 m2, 452/3 – 35 m2, 451/5 - 22m2, 459/2 – 33 m2,
451/2 – 20 m2, 455/3 - 41 m2 v k.ú. Staříč za kupní cenu ve výši 69.280 Kč a pověřuje
starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení č. 2056/56 – jednatel společnosti SKLADEKO s.r.o. byl obeslán dopisem, ve
kterém byl vyzván k přípravě a předložení účetních dokladů, které jsou potřebné k dokončení
auditu hospodaření. Ing. Stibor zatím nereagoval.
Společnost Daně a audit, s.r.o. Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory předložila
smlouvu o provedení auditu ve společnosti Skladeko, s.r.o. Staříč do 15.10.2014.
ZO schvaluje tuto smlouvu a zmocňuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení 2121/59 - Pozemek, na kterém Ing. Dvorský vytvořil hliněný val, byl zaměřen a
byla upřesněna vlastnická práva k tomuto pozemku. Obci vznikly náklady ve výši 1.000 Kč.
Zaměřením bylo zjištěno, že Ing. Dvorský zabral část obecního pozemku, ze kterého val
odstraní.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi vyzvat Ing. Dvorského k úhradě poloviny
nákladů na zaměření pozemku. Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení 2160/63 – Místostarostové obce posoudili na místě vhodnost odprodeje obecního
pozemku p. č. 1605/1 k. ú. Staříč, o jehož odkup zažádal Ing. Tomáš Gorgol, Gogolova 244,
Frýdek-Místek a navrhli pozemek neprodávat.
ZO zamítá odprodej obecního pozemku p.č. 1605/1, k.ú. Staříč.
ZO ukládá OÚ seznámit Ing. Gorgola s rozhodnutím ZO.
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Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
Na jednání ZO se dostavila v 17.30 hodin Ing. Jiřina Čermáková.
K usnesení 2162/63 – Konvektomat je již v restauraci KD zaveden do provozu. R. Martynek
předložil cenovou nabídku na opravu pivního boxu. Cenovou nabídku ve výši 25.630,- Kč bez
DPH předložila společnost LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, Frýdek-Místek, 738 01, IČO:
465 77 840.
ZO schvaluje provedení opravy pivního boxu v restauraci KD Staříč. ZO ukládá
starostce obce vyzvat společnost LEDO F-M, s.r.o., Palkovická 2146, Frýdek-Místek,
738 01, IČO: 465 77 840 k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje ji k podpisu této
smlouvy.
Hlasováno 6-0-1.
K usnesení 2164/63 – byla provedena kontrola stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Před
nákupem nových kontejnerů je nutné provést kontrolu naplnění všech kontejnerů v obci při
jejich vývozu. Po vyhodnocení upřesnit počet nových.
ZO bere na vědomí rozšíření stanovišť na Zajícov, k Agrospolu a na Malou Staříč.
ZO schvaluje pronájem, případně nákup dalších kontejnerů na tříděný odpad.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 2168/63 – Místostarosta obce informoval, že Ing. Vala, U Tří lip 953, Brušperk
odstoupil od přijetí zakázky - „Oprava koryta Ptáčnického potoka“ z kapacitních důvodů.
ZO ukládá místostarostovi obce vyzvat společnost Lesostavby Frýdek-Místek a.s.,
Slezská 2766, Frýdek–Místek, IČ 45193118, která předložila druhou nejvýhodnější
cenovou nabídku po Ing. Valovi, k předložení smlouvy o dílo a pověřuje starostku obce
k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 2171/63 – dopravní komise zhodnotila oprávněnost žádosti o umístění
dopravního zrcadla u pana Zdeňka Majstryszina. Rozhledu pří výjezdu z komunikace na
hlavní silnici brání vzrostlé thuje a líska. Bod trvá.
ZO ukládá OÚ napsat žadatelům dopis, ve kterém budou vyzváni, aby upravili svou
zeleň v zahradách, čímž vznikne bezpečnější výjezd na hlavní komunikaci.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení 2174/63 – proběhlo výběrové řízení na přeložku plynového kotle, rozvodů, včetně
komínového vývodu v budově hasičské zbrojnice.
Své cenové nabídky předložily tyto společnosti:
I.G.B. Holding, a.s., Stodolní 4, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 60792434 cenová nabídka 133.630 Kč vč. DPH
VTP MORAVA s.r.o., Plechanovova 146/21, Hrušov, 711 00 Ostrava, IČ: 27850757 –
cenová nabídka 114.669 Kč vč. DPH
VODOTOP FM s.r.o., Kunčičky u Bašky 355, 739 01 Baška, IČO 26823519 – cenová
nabídka 121.665 Kč vč. DPH.
Nejvýhodnější nabídku předložila VTP MORAVA s.r.o., .
ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení.
ZO ukládá místostarostovi obce vyzvat VTP MORAVA s.r.o., Plechanovova 146/21,
Hrušov, 711 00 Ostrava 11 IČ: 27850757 k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
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Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
2. Informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni 10.9.2014 předložila starostka obce.
Usnesení č. 2178/64
ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni 10.9.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
3. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., Mozartova 2313, 738 01 FrýdekMístek žádá obec o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí nákladů
spojených s pořádáním XVIII. ročníku sportovní olympiády, pořádané dne 26.9.2014.
Usnesení č. 2179/64
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Handicap centru Škola
života Frýdek-Místek, o.p.s., Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek na částečné pokrytí
nákladů spojených s pořádáním XVIII. ročníku sportovní olympiády, pořádané dne
26.9.2014.
ZO ukládá OÚ vypracovat darovací smlouvu a vyzvat žadatele o dohodnutí termínu
podpisu darovací smlouvy.
Hlasováno dne 6-0-0.
4. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu zaslal obci na
vědomí Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností ve věci odvodnění území východní části
odvalu hlušin Staříč III – Strážnice – II. etapa (č.j. MMFM 107426/2014). Došlo v něm pouze
k opravě nesprávného označení pozemků. /viz příloha/
Usnesení č. 2180/64
ZO bere na vědomí Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností ve věci odvodnění
území východní části odvalu hlušin Staříč III – Strážnice – II. etapa (č.j. MMFM
107426/2014), vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a
stavebního řádu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
5. Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Jiřina Čermáková předložila ZO zápis a usnesení
kontrolního výboru ze dne 07.08.2014.
Usnesení č. 2181/64
ZO bere na vědomí zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 07.08.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
6. OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava předložila obci
Žádost o souhlas s umístěním stavby a souhlas se vstupem na pozemky – podnikatelský areál
ve Staříči – Technická infrastruktura, k.ú. Staříč, Frýdek-Místek parc. č. 1704/5, 1704/4,
454/2 a 452/4. Jedná se o opravenou dokumentaci, souhlas se vstupem na pozemky dle
původní dokumentace ZO schválilo usnesením 2029/55 ze dne 16.6.2014. Toto usnesení je
zrušeno usnesením číslo 2197/64. Souhlas s umístěním stavby a se vstupem na pozemek parc.
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č. 1704/4 je nutné nejdřív odsouhlasit s Úřadem pro zastupovaní státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště Ostrava, který tento pozemek bezúplatně převedl do vlastnictví obce mimo
jiné s podmínkou nevyužívat ho ke komerčním účelům.
Usnesení č. 2182/64
ZO schvaluje udělení souhlasu s umístěním stavby a se vstupem na pozemky parc.č.
1704/5, 457/2 a 452/4 vše k.ú. Staříč společnosti OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, která vypracovává pro Efesto Invest s.r.o. Pařížská
68/9 Praha projekt technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč za
podmínky, že stavba bude zahájena až po vybudování sjezdu z krajské silnice III-4845,
což bude zároveň výslovně zakotveno v podmínkách územního rozhodnutí. Další stupeň
projektové dokumentace požaduje obec Staříč předložit k odsouhlasení. Udělení
souhlasu s umístěním stavby a se vstupem na pozemek parc.č. 1704/4 ZO schvaluje
s odkládací podmínkou, že souhlas Obce Staříč je podmíněn kladným stanoviskem z
Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
7. Efesto Invest, s.r.o., Pařížská 9, Praha 1, Žádá obec o rozšíření stávající zóny
podnikatelských činností. Tato žádost již byla projednána a zamítnuta usnesením ZO č.
1030/50 ze dne 16.12.2013. ZO na svém rozhodnutí trvá.
Usnesení č. 2183/64
ZO zamítá žádost Efesto Invest s.r.o., Pařížská 68/9, Praha 1, o rozšíření stávající zóny
podnikatelských činností.
ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi zaslat Efesto Investu s.r.o., Pařížská 68/9,
Praha 1 dopis, ve kterém zamítnutí žádosti zdůvodní.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
8. Informaci o uzavření Smlouvy na „Sdružené služby dodávky elektrické energie na rok 2015“
mezi Obcí Staříč, Chlebovická 201, Staříč a Amper Market, a.s., IČ 24128376, se sídlem Antala
Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, která řeší dodávky a odběr elektrické energie od 01.01.2015 do
31.12.2015, předložila starostka obce Zdeňka Šebestová.
Usnesení č. 2184/64
ZO bere na vědomí informaci o uzavření Smlouvy na „Sdružené služby dodávky elektrické
energie na rok 2015“ mezi Obcí Staříč, Chlebovická 201, Staříč a Amper Market, a.s., IČ
24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 a zmocňuje starostku obce
k podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
9. Informaci o uzavření Smlouvy na „Sdružené služby dodávky zemního plynu na rok 2015“
mezi Obcí Staříč, Chlebovická 201, Staříč a Pragoplyn, a.s., IČ: 27933318, se sídlem
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 - Nové Město, která řeší dodávky a odměr zemního plynu
od 01.01.2015 do 31.12.2015 předložila starostka obce Zdeňka Šebestová.
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Usnesení č. 2185/64
ZO bere na vědomí informaci o uzavření Smlouvy na „Sdružené dodávky zemního
plynu na rok 2015“ mezi Obcí Staříč, Chlebovická 201, Staříč a Pragoplyn, a.s., IČ:
27933318, se sídlem Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 - Nové Město a zmocňuje
starostku obce k podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
10. Účetní obce paní Božena Plesníková předložila ZO ke schválení rozpočtové opatření č.
5/2014. Objasnila položky v něm obsažené.
Usnesení č. 2186/64
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
11. SDH Staříč žádá o snížení nebo prominutí nájmu za pavilonek. Ve dnech 14. a 15.11.2014
kde proběhne soustředění kroužku mladých hasičů.
Usnesení č. 2187/64
ZO zamítá bezplatný nebo snížený pronájem za pavilonek v době soustředění kroužku
mladých hasičů Staříč. Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
12. Starostka obce seznámila členy ZO s možností rozmístění kontejnerů na elektroodpad
- na malé spotřebiče i umístění Wintejneru /velkoobjemového kontejneru/ na větší
elektrospotřebiče. Zpětný odběr elektrozařízení nabízí společnost ELEKTROWIN a.s. se
sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 27257843.
Usnesení č. 2188/64
ZO zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení se
společností ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ:
27257843.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
13. Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě k budově na parc. čísle 1595/2, k.ú. Staříč,
předložila Obci k podpisu společnost O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
- Michle, IČ: 60193336.
Usnesení č. 2189/64
ZO schvaluje Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě k budově na parc. čísle
1595/2, k.ú. Staříč, kterou předložila Obci k podpisu společnost O2 Czech Republic a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 a zmocňuje starostku obce
k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
14. Na projekt „Energetické úspory objektů č. p. 321, 325, 335 musí být vyhlášena výběrová
řízení.
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Usnesení č. 2190/64
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi nechat vyhlásit výběrová řízení na projekt
Energetické úspory objektů č.p. 321, 325 a 335.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
15. ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Fibichova 469, 738
01 Frýdek-Místek, IČO 00847011 žádá obec o poskytnutí finančního daru na rok 2015 pro Aleše
Holuba, občana obce Staříč, který využívá sociální službu tohoto denního stacionáře.
Obec poskytuje každoročně finanční dar ve výši 50.000 Kč.
Usnesení č. 2191/64
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč v roce 2015
ŽIRAFĚ – Integrovanému centru Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Fibichova 469,
738 01 Frýdek-Místek, IČO 00847011.
ZO ukládá finančnímu výboru zařadit tuto žádost do rozpočtu na rok 2015.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
16. Vladimír Suder, Žabeň 68 žádá obec o sponzorský dar pro čtvrtý ročník rybářských závodů
mezi obcemi Staříč, Žabeň a Zelinkovice, které se uskuteční 26. a 27.9.2014. Tyto závody jsou
v rámci DSO Olešná.
Usnesení č. 2192/64
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč panu Vladimíru Suderovi,
Žabeň č.p. 68 na organizaci rybářských závodů v rámci DSO Olešná.
ZO ukládá OÚ vyzvat žadatele k dohodnutí termínu podpisu darovací smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
17. Místostarosta obce Z. Prokop předložil cenovou nabídku společnosti Ivánek – Zeman, Žabeň
55, IČ: 45197857 na založení trávníku – 540 m2 - kolem nové budovy na fotbalovém hřišti pod
Okrouhlou ve výši cca 21.741,- Kč, včetně DPH.
Usnesení č. 2193/64
ZO schvaluje cenovou nabídku společnosti Ivánek – Zeman, v.o.s., Žabeň 55, PSČ: 738 01,
IČ: 45197857 na založení trávníku – 540 m2 - kolem nové budovy na fotbalovém hřišti pod
Okrouhlou ve výši cca 21.741 Kč, včetně DPH.
ZO ukládá místostarostovi obce vyzvat společnost Ivánek – Zeman, v.o.s., k předložení
smlouvy o dílo na založení trávníku kolem nové budovy na hřišti pod Okrouhlou a
zmocňuje starostku obce k podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
18. Opěrná zeď kolem antukového hřiště je narušena důlní činností. Došlo k silnému narušení
opěrných stěn, vysouvání jednotlivých kamenů a vzniku trhlin jak v kamenné části, tak i v části
betonové. Jedná se o havarijní stav opěrných zdí. Byl vypracován posudek poř. č. 378/2014.
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Usnesení č. 2194/64
ZO schvaluje provedení opravy opěrné zdi kolem antukového hřiště.
ZO pověřuje starostku obce Z. Šebestovou zaslat poptávky na opravu opěrné zdi u KD
třem stavebním podnikatelům a podniknout veškeré kroky, které jsou k této havarijní
opravě nezbytné /včetně zajištění smluv o souhlasu se vstupem na pozemek s majiteli
sousedních pozemků/.
Dále pověřuje starostku obce k podpisu trojdohody – Obec Staříč, OKD, zhotovitel díla.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
19. Starostka obce podala návrh na změnu termínu jednání ZO v měsíci říjnu na pondělí 6. října
2014.
Usnesení č. 2195/64
ZO schvaluje změnu termínu ZO na den 6. října 2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
20. Beskydská stavební, a.s, Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec předložila obci dodatek č.
6 ke smlouvě o dílo č. 13-432-13 ze dne 9.10.2013, jehož předmětem jsou vícepráce a
méněpráce – Šatny a klubovna, zemní vedení NN od hranice oplocení pro DR a žumpa na
pozemku parcelní číslo 1595/2 v k.ú. Staříč.
Usnesení č. 2196/64
ZO schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 13-432-13 ze dne 9.10.2013, jehož
předmětem jsou vícepráce a neprováděné práce – Šatny a klubovna, zemní vedení NN od
hranice oplocení pro DR a žumpa na pozemku parcelní číslo 1595/2 v k.ú. Staříč,
předložený Beskydskou stavební, a.s, Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ:
28618891 a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
Usnesení č. 2197/64
Na základě nové žádosti OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava o souhlas s umístěním stavby a souhlas se vstupem na pozemky 1704/5, 1704/4,
457/2 a 452/7 ZO ruší usnesení č. 2029/55 ze dne 16.6.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
Usnesení č. 2198/64
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

/Jednota pozemek/
/Havelkovi/
/Havelkovi/
/Brunclík zastávka/
/cesta k rybníku/
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usnesení č. 714/35
usnesení č. 1014/50
usnesení č. 1072/53
usnesení č. 2014/55
usnesení č. 2056/56
usnesení č. 2065/57
usnesení č. 2074/57
usnesení č. 2083/57
usnesení č. 2121/59
usnesení č. 2138/61
usnesení č. 2141/61
usnesení č. 2146/61
usnesení č. 2145/61
usnesení č. 2171/63
usnesení č. 2175/63

/KD - měřič tepla/
/Domov pro seniory Ondráš – jednání/
/Liberda pronájem NP/
/Viňanský pronájem NP/
/Skladeko, s.r.o./
/Ing. Macháček – odtokové poměry/
/Beskydská stavební a.s. Ing. Arch. Šonovský/
/Lesní pozemek – Tkačíková/
/Ing. Dvorský/
/VŘ – en. úspory 335/
/oprava sklonu MK/
/VŘ dotace- žádost/
/Pila Cigna napojení na vodovodní řád/
/silniční zrcadlo/
/směrnice k veřejným zakázkám/

Zdeňka Šebestová
předsedající
Za správnost: Tamara Filínová
zapisovatel

Zbyněk Prokop
ověřovatel

Libor Kravčík
ověřovatel

