Zápis
z tí. zasedání Zastupitelstva obce Stař"íč,l<onaného tlne 30.
Jlrosince 2014

.n!áj:l? a řídila starostl<a obce paIlí Zclerika Šebestová. Zasedání byli přítornrli: Zcleňka
Sebestová" Radek UrbiŠ, Ing. František Haladej, Libor Kravčík,pavel Volrlý.
onrlLrveni: Milada
Tobolová, Mgr. David Kolář. Zasedá1,1í bylo zahá.jerlo ve l3.00 hodin u rasedací
nlístttosti obecního
Zasedání

ťrřadu.

starostlta obce dala lrlasovat o návrhu programu 4. zasedál-tí zo:

1,

2.
3,
4.

I(ontrola usnesení posledního zasedání ZO
I{ozpočtovéopatř,errí č.9l2OI4
Cenové rrabídkY na poclporu iízenía monitoringu dotačníchprojektťl v opžp.,Energetické
ťrsporv ob.jektů č.p.321,325 a 335 ve Staříči..
Polrledávka - Božena Havelková - znlěna ťtzenrnílro plánu - zrušení

Usnesení č.85/l404

zo

schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva obce staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.

Korrtrola usnesení bude provedena na 5. zasedání Zo dne 12.1.2O15.

2. Ljčetníobce paní Plesníková předložila členůnrZO ke scl-rválení rozpočtovéopatření
č,
()
]0l+.
Ob.jasnila ršecl,iny položky" které.jsou v něm uvedeny.
Usnescní č.86/1104

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9l20l4.
I,Ilirsovzino poměrem hlasů 5-0-0.

Celove nabíclk1 na podporu řízeníanlonitoritlgr-r dotačrliclr pro.jektů r,Opž],
,.Errergetické ťtspor},objektů č.p.321,325 a 335 ve Staříči".ŠpolečnostASA [xper.t. a.s."
l(orreČného12,715 00 Ostrava, IČ: 27791891 předložila cenovou nabíclkr_r číslo29412014/oD
rla
částkLr 75.000 I(č bez DPH.
SPoleČrrostíTEDEAS, s,r.o. Náměstí Svobocly 527. 739 61 Třinec. Ič:2586j061
br 1a
předložerracenová nabídka ve výši 99.000 Kč bez DPH,
3. BYIY PředloŽenY

[Jsnesení č. 87ll404

ZO schvaluje cenovou nabÍdku na poclporu řízenía monitoringu dotačníchprojektů r,,opžp
o,Energetické ÚsPory objelrtŮ Č.p.321,325 a 335 ve Staříči",předloženou společností ASA
Expcrt, a.s., Konečnéhol2, 715 00 Ostrava, IČ:2779189l.
ZO ukládá stzrrostce obce vyzvat spoleČnost ASA Expert, a.s., Konečného12, 7l5 00
Ostral,ir,
IČ:2779189l k PředloŽení
o dílo a zmocňuje starostku obce k podpisu smlour,\,.
'-touuy

HIasováno poměrem hlasů 5-0-0.

4, l(orrtrolou ulrrazených polrledávek bylo zjištěno, že dosr-rcl rrebyla
ulrrazena pol,rleclát,ka za poc-líl

nákladů na změnu územníhoplánu obce Staříčve výši l 7.812,50 Kč - Božena Havelková. Staříč
č.p" 489 ( zernřela dne2I.6.20l4).
Obec Staříčse obrátila na notářku .IUDr. Magdu Fajovou, aby tuto záležitost zal'rnula do
projednávání dědictví po zemřelé,
Notářka.TUDr. Fajová nám sdělila,ženazákladě usnesení Okresního soudu ve Frýdku-MístkLr čj.
47 D 58612014-15 ze dne 20.10.2014, které rrabylo právní moci téhoždne. bylo řízerrí o
pozůstalosti dle ustarrovení § 154, odstavec 1, zákona č.29212013 Sb. o zvláštních řízerrícl'
soudních zastaveno a pohledávka obce přihlášena do pozůstalosti nemohla byt v rámci řízenío
pozůstalosti proj ednána.

Usnesení č. 88/1404

ZO rušípohledávku ve výši 17.812,50 Kč za podíl nákladů na změnu územníhoplánu obce
Staříčvystavenou paní Boženě Havelkové, Staříčč.p. 489, která zemřela dne 21 .6.2014.

I-Ilasováno poměrem hlasů 5-0-0.

předsedající
<./
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Za správnost: Tam'ara Filinová
zapisovatel
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ověřovatel

adek urbiš
ověřovatel

