Přehled přijatých usnesení z 66. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 3. října 2018
Usnesení č. 1015/1866
ZO schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program jednání ZO ze dne 3. října 2018.
O usneseních bude hlasováno veřejně, zvednutím ruky. Hlasování bude uváděno s uvedením
počtu hlasů ve formátu: pro – proti – zdržel se.
Hlasováno poměrem hlasů: 6-0-0.
K usnesení č. 409/1623 – Místostarosta obce informoval ZO o tom, že oslovil 4 projekční
kanceláře k předložení cenových nabídek k vypracování studie „Dopravní spojení mezi Obcí
Staříč a Obcí Fryčovice“, které bude sloužit jak pro cyklisty tak i pro pěší.
Bod trvá
K usnesení č. 1092/1865 – starostka obce informovala ZO, že společnost AGROSPOL STAŘÍČ,
s. r. o., se sídlem Staříč 42, 739 43 Staříč, IČO: 49608487, která je vlastníkem pozemku parc. č.
1665/1, sdělila, že má uzavřenou smlouvu s panem Karlem Valou, se sídlem Fryčovická 120,
739 44 Brušperk, IČO: 11540621, k umístění recyklačního zařízení na stavební odpady. ZO
pověřilo starostku obce ke sdělení společnosti AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o., že ZO nesouhlasí
s umístěním a provozem technické infrastruktury: Recyklační zařízení na stavební odpady –
Karel Vala – Staříč.
Bod trvá.
K usnesení č. 1094/1865 – starostka obce informovala ZO, že dosud nebyla oslovena společnost
Mayr-Melnhof Holz Paskov s. r. o., se sídlem Staříč 544, 739 43 Staříč, IČO: 26729407,
k uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude závazek vysázet v katastru Obce Staříč zeleň
v hodnotě 550.000 Kč s ohledem na skutečnost, že hodnota dubu určeného ke kácení byla
odhadnuta na částku 550.000 Kč. Alternativou je zachování předmětného dubu.
Bod trvá.
Z důvodu možného střetu zájmů se starostka obce nezúčastnila projednávání bodu č. 1, kontroly
usnesení č. 1103/1865, opustila jednání ZO. Starostka obce před odchodem předala řízení
zasedání zastupitelstva místostarostovi obce, panu Radka Urbišovi.
K usnesení č. 1103/1865 – místostarosta informuje ZO, že byl Obecnímu úřadu ve Staříči
doručen e-mailem dopis pana Petra Řeháka, bytem Staříč 675, 739 43 Staříč, o koupi části
pozemku ZE 452/1 (parc. č. 1569), v němž žádal o informace k předmětnému pozemku, které
mu byly písemně podány i s přílohou. ZO uložilo Radku Urbišovi vyzvat oba zájemce o koupi
části pozemku ZE 452/1 (parc. č. 1569), k. ú. Staříč, k vyjádření, zda souhlasí s úhradou
znaleckého posudku k ceně pozemku a zda nadále mají o koupi části tohoto pozemku zájem.
Bod trvá.
Po projednání a hlasování se starostka obce vrátila zpět na jednání ZO a pokračovala v řízení
zasedání zastupitelstva.
2. Usnesení č. 1016/1866
ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Odkanalizování obce Staříč s odvedením
splaškových vod na ČOV se společností Staříč – Doprastav KR Fortex, se sídlem Doprastav, a.
s., Drieňová 27, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 826 56.
Hlasováno poměrem hlasů: 6-0-0

3. Usnesení č. 1117/1866
ZO schvaluje kupní smlouvu o převodu spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 8/6
a 8/7, k. ú. Staříč, které byly nově odměřeny na základě geometrického plánu č. 2002-155/2017,
souhlas Katastrálního úřadu s očíslováním parcel ze dne 11. ledna 2018, souhlas č. PGP51/2018-802. Součástí těchto pozemků je stavba: Staříč, č.p. 315, objekt občanské vybavenosti,
stavba stojí na pozemku parc. č. 8/1, 8/3, 8/6 a 8/7, k.ú. Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů: 6-0-0
4. Usnesení č. 1118/1866
ZO schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 3/8 vzhledem k celku na nemovité
věci: pozemek parc. č. PZE 1816, pozemek ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový
katastr, zapsáno na LV 478 pro k. ú Staříč, v dražbě. ZO pověřuje starostu obce činěním nabídek
– příhozů v dražbě, svěřuje starostovi pravomoc provést rozpočtové opatření do výše nabídnuté
kupní ceny – nejvyššího podání v dražbě a pověřuje ho dalšími jednáními potřebnými k nabytí
spoluvlastnického podílu do vlastnictví Obce Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů: 5-0-1
5. Usnesení č. 1119/1866
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč těmto novorozeným občánkům,
jejichž oba rodiče mají trvalý pobyt v obci Staříč: Berta Geblová, Lucie Žurovcová, Evelína
Zajitzová, Zuzana Klimková, Tobiáš Rudel, Tomáš Richter, Sofie Morysová a Wanda Lepíková.
ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč novorozenému občánkovi, jehož
jeden z rodičů má trvalý pobyt v obci Staříč: Jiří Ganczarczyk.
Hlasováno poměrem hlasů: 6-0-0
6. Usnesení č. 1120/1866
ZO schvaluje Smlouvu o dílo předloženou Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprková 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711, jejímž
předmětem je zimní údržba pozemních komunikací, kterou zajistí Obec Staříč, a to chodníků na
mostech ev. č. 4845 - 5 přes potok Staříč, ev. č. 4845 – 10 přes Ptáčnický potok, ev. č. 4845 – 11
přes Ptáčnický potok. Paušální částka za plnění Smlouvy o dílo byla stanovena ve výši 6.000 Kč.
Hlasováno poměrem hlasů: 6-0-0
7. Usnesení č. 1121/1866
ZO schvaluje ustanovení Milady Tobolové jako nového odpovědného zástupce pro hostinskou
činnost – krátkodobý provoz restaurace Kulturní dům Staříč, Chlebovická 315.
Hlasováno poměrem hlasů: 6-0-0
8. Usnesení č. 1122/1866

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování inženýrské sítě, a to
Podzemního kabelového vedení přípojky NN 0,4 kV na pozemcích parc. č. 535/18 a 567/6, k. ú.
Staříč, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV
- Podmokly, IČO: 24729035.
Hlasováno poměrem hlasů: 6-0-0
9. Usnesení č. 1123/1866
ZO schvaluje poskytnutí finanční daru Římskokatolické farnosti Staříč, se sídlem Chlebovická
199, 739 43 Staříč, IČO: 68177411, ve výši 6.000 Kč jako příspěvek na výdaje spojené
s pořádáním slavnostního koncertu k 100. výročí založení Československé republiky.
Hlasováno poměrem hlasů: 6-0-0
10. Usnesení č. 1124/1866
ZO bere na vědomí vrácení klíčů od vývěsní skříňky politické strany KSČM Staříč.
11. Usnesení č. 1125/1866
ZO pověřuje místostarostu Libora Kravčíka vyžádat od společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov,
s. r. o., se sídlem Staříč 544, v zastoupení Hutním projektem Frýdek-Místek, a. s., se sídlem
28. října 1495, Frýdek-Místek, Rozptylovou studii k zaslané žádosti o stanovisko k dokumentaci
pro územní rozhodnutí na stavbu Nový kotel v areálu firmy Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o.
12. Usnesení č. 1126/1866
ZO schvaluje cenovou nabídku od pana Ing. Radomíra Petroše, se sídlem Zámecké nám. 44,
738 01 Frýdek-Místek, IČO: 42027659, na montáž garnýží a závěsů do společenských místností
Bytového domu pro seniory.
Hlasováno poměrem hlasů: 6-0-0
13. Usnesení č. 1127/1866
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018.
Hlasováno poměrem hlasů: 6-0-0

