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ZÁPIS
z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 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 a Ing. Jiřina Čermáková. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede T.
Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zdeňkou Šebestovou.
Zahájení zasedání v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Ing. Čermáková a Ing. František Haladej se z pracovních důvodů dostavili až v 17.30 hodin.
Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 65. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1.Kontrola usnesení posledního zasedání ZO.
2.Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč.
3.Vyúčtování daru Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Frýdek – Místek.
4.Žádost o pronájem sklepních prostor v budově pošty č.p. 335.
5.Rozpočtové opatření č.6/2014.
6.Vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 16(059) v 3. poli dobývacího prostoru Staříč,
pro poruby č. 059 607, 059 608 a 059 609 .
7.Žádost o koupi nového plynového sporáku.
8.Poskytnutí příspěvku novorozencům
9.Smlouva o dílo Správa silnic MSK, FM/300/14TSÚ – Pi, zimní údržba pozemních komunikací
a chodníků na mostech
10.Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Oprava antukového hřiště za KD ve Staříči“
11.Žádost o posouzení prostoru pro oddělení školní družiny
12.Výroční zpráva ZŠ a MŠ na školní rok 2013/2014
13.Nájemní smlouva – byt v budově Šatny a sociální zařízení FK Staříč
14.Stížnost na opětovné závady v bytě paní Markové
15.Dohoda o provedení práce – byt v budově Šatny a sociální zařízení FK Staříč
16.Záměr pronajmout pozemek par.č. 1595/2 se stavbou šatny a sociálního zařízení FK Staříč
Usnesení č. 2199/65
ZO schvaluje poměrem hlasů 5-0-0 program jednání ZO ze dne 6.10.2014.
1. Kontrolu usnesení 64. zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová.
Byly splněny úkoly uložené usneseními 1007/50, 2043/56, 2121/59, 2160/63, 2162/63,
2174/63, 2179/64, 2184/64, 2185/64, 2188/64, 2189/64, 2191/64, 2192/64, 2193/64, 2194/64,
2196/64.
Nadále trvají úkoly, uložené v bodech: 2056/56, 2164/63, 2168/63, 2171/63, 2182/64.
K usnesení č. 2141/61 – byly podány cenové nabídky k odkanalizování místní komunikace na
parc.č. 535/1 a 1782/2, k.ú. Staříč. Cenové nabídky předložili: Ing. Jiří Vala, U Tří lip 953,
Brušperk – 64.762,- Kč vč. DPH
Ing. Jan Golembiovský, Staříč č.p. 520 - 73.141,- Kč vč. DPH
Jan Slabý, Brušperk – 71.495,- Kč, vč. DPH.
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Nejvýhodnější cenovou nabídku předložil Ing.Jiří Vala, U Tří lip 953, Brušperk, IČ:
10605797.
ZO bere na vědomí cenové nabídky na odkanalizování místní komunikace na parc.č.
535/1 a 1782/2, k.ú. Staříč. ZO ukládá starostce obce vyzvat Ing. Jiřího Valu, U Tří lip
953, Brušperk, IČ: 10605797 k předložení smlouvy o dílo a pověřuje starostku obce
k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 714/35 – ZO schvaluje nainstalování měřiče tepla v kotelně KD. ZO ukládá
místostarostovi obce vyzvat VTP MORAVA, Plechanovova 146/21, Hrušov, 711 00
Ostrava, IČ: 27850757 k instalaci měřiče tepla v kotelně kulturního domu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 2190/64 - ZO schvaluje vyzvat Mgr. et. Bc. Milana Konečného
k provedení výběrového řízení na zhotovitele zateplení budov č. p. 325 /hasičská
zbrojnice/ a č. p. 335 /pošta/ Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 2056/56 – Jednatel společnosti SKLADEKO, s.r.o. Ing. Stibor byl vyzván
dopisem k předložení účetních dokumentů k auditu hospodaření v této společnosti. Podklady
dosud nebyly předloženy.
ZO pověřuje starostku obce Z. Šebestovou k osobnímu převzetí dokumentů - podkladů
pro audit. Jednání bude přítomen právní zástupce obce Mgr. Jiří Kubala. V případě
nepředložení těchto dokumentů je nutné, aby Ing. Stibor podepsal protokol, že
dokumenty odmítnul vydat a vyzvat jej ke svolání valné hromady.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
2.Členové ZO byli seznámeni se stavem portfolia Pionner ke dni 1.10.2014
Usnesení č. 2200/65
ZO bere na vědomí stav portfolia Pionner ke dni 1.10.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
3. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Pionýrů 2352, Frýdek-Místek zaslala obci na vědomí vyúčtování finančního daru ze dne
7.4.2014.
Usnesení č. 2201/65
ZO bere na vědomí vyúčtování finančního daru obce Střední školou, Základní školou a
Mateřskou školou, Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací, Pionýrů 2352, FrýdekMístek.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
4. Paní Zuzana Bajorová žádá obec o pronájem sklepní místnosti v budově č.p. 335 Staříč.
Bod trvá.
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Usnesení č. 2202/65
ZO bere na vědomí žádost paní Zuzany Bajorové o pronájem sklepní místnost v budově
pošty č.p. 335.
ZO ukládá OÚ vyvěsit záměr pronájmu na úřední desce obce.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
5. Účetní obce paní Plesníková předložila členům ZO ke schválení rozpočtové opatření
č.6/2014 a objasnila veškeré položky.
Usnesení č. 2203/65
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
6. Závod Důl Paskov, Staříč č.p. 528, 739 43 Staříč žádá obec o povolení hornické činnosti
pro sloj 16 (059) v 3. poli dobývacího prostoru „STAŘÍČ“ pro poruby č. 059 607, 059 608 a
059 609. Členové ZO byli seznámeni s veškerou dokumentací.
Usnesení č. 2204/65
ZO schvaluje žádost Závodu Důl Paskov, Staříč č.p. 528, 739 43 Staříč o povolení
hornické činnosti pro sloj 16 (059) v 3. poli dobývacího prostoru „STAŘÍČ“ pro poruby
č. 059 607, 059 608 a 059 609 a zmocňuje starostku obce k povolení této hornické
činnosti.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
7. Pan Richard Martynek - Restaurace Kulturní dům, Chlebovická 315, Staříč žádá koupi
nového plynového sporáku za cca 24.500,- Kč. Stávající sporák je starý a opravy jsou
nákladné. Předložil cenovou nabídku na 6 hořákový sporák– v ceně 24.490,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 2205/65
ZO schvaluje zakoupení 6-hořákového plynového sporáku pro kuchyni restaurace KD
Staříč v ceně 24.490,- Kč bez DPH.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
8. V měsíci listopadu proběhne vítání občánků obce Staříč. Příspěvek ve výši 2.500,- Kč
navrhujeme poskytnout těmto občánkům: Isabele Milatové, Beátě Richtárikové, Adamu
Čižmárovi, Stele Šištíkové.
Příspěvek ve výši 5.000,- Kč navrhujeme poskytnout těmto občánkům: Adamu Janečkovi,
Kristiánu Chamrádovi, Kryštofu Pokludovi, Barboře Bílkové, Nele Horné a Ladislavu
Tobolovi.
Usnesení č. 2206/65
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.500,- Kč těmto občánkům: Isabele
Milatové, Beátě Richtárikové, Adamu Čižmárovi, Stele Šištíkové.
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Příspěvek ve výši 5.000,- Kč navrhujeme poskytnout těmto občánkům: Adamu
Janečkovi, Kristiánu Chamrádovi, Kryštofu Pokludovi, Barboře Bílkové, Nele Horné, a
Ladislavu Tobolovi.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
9. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zimní údržba pozemních komunikací, a to chodníků
na mostech v zimním období, předložila obci Správa silnic Moravskoslezského kraje,
Úprkova l, 702 23 Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 FrýdekMístek.
Usnesení č. 2207/65
ZO schvaluje Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zimní údržba pozemních
komunikací, a to chodníků na mostech v zimním období, předložila obci Správa silnic
Moravskoslezského kraje, Úprkova l, 702 23 Ostrava, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
10. Dodatek č. 1 – Smlouvy o dílo z 6.8.2014, /oprava antukového hřiště za KD ve Staříči/
předložil k podpisu Ing. Vladimír Hampl, Masná 1, P.O.Box 49, 701 49 Ostrava-Moravská
Ostrava, SPORTING –IČ: 60312971.
Dodatek se týká víceprací za 53.516,- Kč bez DPH a méněprací – 37.130,- Kč bez DPH a
prodloužení termínu předání z 30.9.2014 na 22.10.2014.
Usnesení č. 2208/65
ZO schvaluje Dodatek č. 1 – Smlouvy o dílo z 6.8.2014, /oprava antukového hřiště za KD
ve Staříči/, předložený Ing. Vladimírem Hamplem, Masná 1, P.O.Box 49, 701 49
Ostrava-Moravská Ostrava, SPORTING –IČ: 60312971 – oprava antukového hřiště za
KD ve Staříči a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
11. Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
žádá obec o posouzení prostoru pro oddělení školní družiny v místnosti třídy V.A v prvním
poschodí školy.
K tomuto řešení ZŠ přistoupila z důvodu velkého počtu dětí, které jsou umístěny ve školní
družině.
Usnesení č. 2209/65
ZO schvaluje umístění školní družiny i do místnosti V.A v prvním poschodí školy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
12. Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
předložila obci Výroční zprávu 2013/2014.
Usnesení č. 2210/65
ZO bere na vědomí Výroční zprávu 2013/2014 Základní školy a Mateřské školy Staříč,
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.
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Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
13. Byla projednána nájemní smlouva na bytovou jednotku v budově Šatny a sociální zařízení
FK Staříč, která bude předložena panu Tomáši Jílkovi, který o pronájem tohoto bytu požádal.
Usnesení č. 2211/65
ZO schvaluje nájem bytové jednotky v budově Šatny a sociální zařízení FK Staříč pro
Tomáše Jílka a pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy. Hlasováno
poměrem hlasů 7-0-0.
14. Paní Dagmar Marková, Chlebovická 203 podala obci stížnost na závady v bytě. Na
závady si stěžuje i paní Jana Jarkovská, která bydlí v bytě vedlejším. Bod trvá.
Usnesení č. 2212/65
ZO ukládá stavební komisi provést kontrolu v bytech paní Dagmar Markové a Jany
Jarkovské a zároveň provést kontrolu střechy nad garážemi.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
15. Byla projednána dohoda o provedení práce, která bude předložena zaměstnanci, který
bude provádět práce související se stavbou „Šatny a sociální zařízení FK Staříč, na parcele č.
1595/2, ostatní plocha.
Usnesení č. 2213/65
ZO schvaluje dohodu o provedení práce, která bude předložena zaměstnanci, který
bude provádět práce související se stavbou „Šatny a sociální zařízení FK Staříč, na
parcele č. 1595/2, ostatní plocha a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
16. Na fotbalovém hřišti pod Okrouhlou vznikla nová budova Šatny a sociální zařízení FK
Staříč, ve které jsou umístěny šatny a sociální zařízení a bytová jednotka. Bod trvá.
Usnesení č. 2214/65
ZO ukládá obecnímu úřadu vyvěsit záměr pronájmu pozemku par.č. 1595/2 se stavbou
Šatny a sociálního zařízení FK Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
Usnesení č. 2215/65
ZO ukládá 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
usnesení č. 1072/53

/Jednota pozemek/
/Havelkovi/
/Havelkovi/
/Brunclík zastávka/
/cesta k rybníku/
/Liberda pronájem NP/
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usnesení č. 2014/55
usnesení č. 2056/56
usnesení č. 2074/57
usnesení č. 2083/57
usnesení č. 2146/61
usnesení č. 2145/61
usnesení č. 2164/63
usnesení č. 2168/63
usnesení č. 2171/63
usnesení č. 2175/63
usnesení č. 2182/64
usnesení č. 2202/65
usnesení č. 2214/65
usnesení č. 2214/65

/Viňanský pronájem NP/
/Skladeko, s.r.o./
/Beskydská stavební a.s. Ing. Arch. Šonovský/
/Lesní pozemek – Tkačíková/
/VŘ dotace- žádost/
/Pila Cigna napojení na vodovodní řád/
/rozšíření míst s kontejnery na tříděný odpad/
/Lesostavby FM, a.s. Ptáčnický potok/
/silniční zrcadlo/
/směrnice k veřejným zakázkám/
/OSA projekt, s.r.o. Ostrava-vstup na pozemky/
/žádost o pronájem místnosti-Bajorová/
/stížnost Marková, Jarkovská/
/záměr pronájmu pozemku 1595/2 k.ú.Staříč/

Zdeňka Šebestová
předsedající

Za správnost: T. Filínová
zapisovatel

Zbyněk Prokop
ověřovatel

Libor Kravčík
ověřovatel

