Přehled přijatých usnesení 61. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 28.6.2018
ZO pověřilo starostku obce k napsání dopisu Obci Fryčovice ve věci stavby „chodníku Staříč
– Fryčovice“.
ZO schválilo Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo Odkanalizování obce Staříč s odvedením
splaškových vod na ČOV, předložený zhotovitelem Společnost Staříč – Doprastav KR
Ostrava Fortex, sídlem Doprastav, a.s. Drieňova 27, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 826
56, jehož předmětem je změna Článku VIII. Smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec
2.2.1., jehož předmětem je ustavení osoby vedoucího projektu, kterým je pan Jiří Dlabaja. ZO
pověřilo starostku obce k podpisu dodatku.
ZO schválilo Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo Bytový dům pro seniory Staříč, který předložila
společnost BYSTROŇ Group a.s., zastoupená Michalem Bystroněm, členem představenstva,
sídlem Chopinova 576/1 Ostrava-Přívoz, 702 00, IČO: 278 00 466, jehož předmětem je
termín pro dokončení díla – 23. 7. 2018 a aktuální cena díla bez DPH – 34 346 034,34 Kč.
ZO pověřilo starostku obce k podpisu tohoto dodatku.
ZO schválilo doporučení hodnotící komise uzavřít Smlouvu o dílo na Víceúčelové hřiště nad
bowlingem se společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s. se sídlem Slezská 2766, FrýdekMístek, IČO: 45193118 ve výši 2,4 mil. Kč a pověřilo starostku obce k podpisu této smlouvy.
ZO vzalo na vědomí informaci o plánovaných změnách v oblasti matričních úřadů, zaslanou
Ministerstvem vnitra ČR. Nesouhlasí s připravovanou změnou financování matriční agendy.
ZO pověřilo starostku obce k zaslání nesouhlasu na Ministerstvo vnitra ČR.
ZO vzalo na vědomí informaci o zrušení žádosti o půjčku z FRB, kterou podala paní Milada
Tobolová, Staříč č. p. 369.
ZO zamítlo žádost pana Tomáše Lehnerta o povolení průjezdu nákladním automobilům přes
obecní komunikace p. č. 477/1, 477/5, 2085/2 a 2085/1 k. ú. Staříč k pozemkům p. č. 2086/2 a
2086/3 k. ú. Staříč. ZO pověřilo starostku obce napsat zamítavou odpověď.
ZO schválilo žádost Základní školy a Mateřské školy Staříč, okres Frýdek-Místek,
příspěvkové organizace, se sídlem Sviadnovská 332, 739 43 Staříč, IČO: 75026538 o
přesunutí finančních prostředků z rozpočtové položky 3113-6122 (zahradní prvky) do
položky 3113-6121 (klimatizace do učeben) ve výši 130.000,- Kč z důvodu vybudování
klimatizace do celého horního patra školy.
ZO schválilo předložený seznam přípojek, které nejsou obsažené v dokumentaci
Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV.
ZO schválilo, aby žadatelé o připojení pozemků, u kterých není zahájeno ani územní řízení,
uhradili do 25. 7. 2018 obci zálohu ve výši 10.000,- Kč na vybudování připojení ke
kanalizačnímu řádu, které bude provedeno odbočkou z hlavního kanalizačního řádu, bez
vybudování šachtice. Majitelům pozemků, na kterých je zahájeno územní řízení, stavební
řízení nebo zde již byla zahájena stavba, bude napojení těchto pozemků provedeno na náklady
Obce Staříč. Obec Staříč zajistí projektovou dokumentaci k jednotlivým přípojkám pro
územní souhlas s tím, že všichni žadatelé o připojení musí uhradit polovinu nákladů na tuto
projektovou dokumentaci.

ZO pověřilo starostku k zajištění nákupu elektrospotřebičů k vybavení bytů v Bytovém domě
pro seniory.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018.
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