Přehled přijatých usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. listopadu 2018
Usnesení č. 17/1802
ZO schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program jednání ZO ze dne
12. listopadu 2018. O usneseních bude hlasováno veřejně, zvednutím ruky. Hlasování
bude uváděno s uvedením počtu hlasů ve formátu: pro – proti – zdrželi se.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
K usnesení č. 203/10 a k usnesení č. 263/11 informoval ZO o stavu věci.
Bod trvá.

Havelkovi. Pan Kubala ve stručnosti

K usnesení č. 591/25 - zastávka Brunclík – s daným problémem seznámil ZO Zbyněk
Prokop.
Bod trvá.
K usnesení č. 234/1512 – návoz u H+P Autodemont - informoval ZO Jiří Kubala o dané věci
– podáno odvolání ke Krajskému úřadu MS kraje.
Bod trvá.
K usnesení č. 409/1623 – cyklostezka směr Fryčovice – informoval ZO Pavel Volný.
Bod trvá.
K usnesení č. 952/1855 - odkup pozemku Ivo Muroň.
Bod trvá.
K usnesení č. 1056/1862 - klimatizace ZŠ – cenové nabídky - Pavel Volný informoval ZO o
tom, že budování pouze klimatizace v ZŠ by bylo zbrklé řešení s tím, že sdělil, že přes vyšší
náklady by bylo vhodnější provést rekuperační systém. Informoval o tom, že bylo zjišťováno, jak
systém funguje v jiných školách. Dále sdělil, že na klimatizaci se nedají získat dotace, avšak
na rekuperační systém by bylo možné získat dotace až do výše 70 % pořizovací ceny. Pavel
Volný dále sdělil, že kontaktoval projektanta, a bylo mu sděleno, že projektant možnost instalace
rekuperačního systému prověří na místě.
Zbyněk Prokop omluvil paní ředitelku ZŠ Staříč z jednání ZO. Dále sdělil, že byla na jednání
ředitelů ZŠ a bylo jí sděleno, že rekuperační systém je velmi hlučný.
Bod trvá.
K usnesení č. 1071/1863 - restaurace KD Staříč – Jiří Kubala informoval o znění bodu a Libor
Macháček navrhl nahrazení stávajícího bodu novým bodem.
K usnesení č. 1092/1865
informoval ZO o věci.
Bod trvá.

-

Recyklační zařízení na staveb. odpady – Vala – Jiří Kubala

K usnesení č. 1094/1865 - Mayr-Melnhof Holz Paskov – výrobní ředitel společnosti, Ing.
Lukáš Konečný, osobně prezentoval investiční záměr – projekt výstavby závodu na výrobu BSP
(CLT panelů dřevostaveb), včetně videoprojekce a ekonomických ukazatelů. Současně

informoval o případných rizicích uvedeného investičního záměru. Libor Macháček vyzval
přítomné, zda mají jakékoli další dotazy a připomínky.
Jiří Kubala položil doplňující dotazy, týkající se:
- případné uzavření smlouvy o výšce budovy se zanesením omezení do katastru nemovitostí ,
s čímž Ing. Lukáš Konečný nesouhlasil;
- odhlučnění budovy vůči okolí – ředitel společnosti nabídl ZO exkurzi v podobné hale
v Rakousku;
- upozornil na zřizování překladišť dřeva v obci na zelených loukách, s čímž obec nesouhlasí
z důvodu přetížení dopravou a vylétávání kůrovce do obecních lesů a žádal o přijetí opatření
případnými smlouvami s dodavateli;
- dále se dotazoval na vážení kamionů, jak jezdí přetížené, na což mu bylo sděleno, že je to
v současné době pro společnost nereálné, neboť nemá místo na pozemku a dále sdělil, že se měří
na lince pouze kulatina na základě 3D dat,
- byl učiněn dotaz, zda kolem příjezdové cesty ke společnosti je možné provést výsadbu stromů
a bylo konstatováno, že tato otázka bude řešena s paní Wagnerovou.
Aleš Žurovec se dotazoval, zda by bylo možné odebírat kůrovcové dřevo od obce Staříč. Bylo
mu sděleno Ing. Lukášem Konečným, že možné to je, ale přes mezidodavatele – zařizuje paní
Wagnerová, neboť obec Staříč má dřevo smíšené, nikoli pouze jen smrkové.
Libor Macháček položil dotaz, zda by bylo možné v rámci spolupráce dohodnout – uzavřít
smlouvu o finanční podpoře - sponzoringu na různé obecní akce. Ing. Lukáš Konečný Libora
Macháčka odkázal na paní Wagnerovou, která finanční oblast společnost řídí.
V 18:30 hodin Ing. Lukáš Konečný opustil jednání ZO, kdy poděkoval za čas, který mu byl
k prezentaci poskytnut.
ZO řeší případné umístění váhy kamionů. Jiří Kubala navrhl, aby Ing. Lukáš Konečný s paní Ing.
Wagnerovou prezentovali záměr občanům obce, kteří by jim mohli případně klást dotazy.
Zbyněk Prokop navrhl, aby společnost Mayr-Melnhof Holz Pasko s.r.o. prostřednictvím jiných
společností, se kterými mají dobré vztahy, zajistila výsadbu lesa, který byl zničen kůrovcem,
který přelétl z černých překladišť.
Libor Macháček navrhl, aby byl záměr výstavby nové haly prezentován občanům v
sále Kulturního Domu Staříč, kdy navržený termín je 21. listopadu 2018 v 17:00 hodin.
Usnesení č. 18/1802
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace Ing. Lukáše Konečného a vyzývá společnost
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., se sídlem Staříč 544, 739 43 Staříč, IČO: 26729407,
k uspořádání veřejné prezentace záměru výstavby haly v sále Kulturního Domu dne 21.
listopadu 2018 v 17:00 hodin.
Hlasováno poměrem hlasů: pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
K usnesení č. 1102/1865 - zastávka U Kostela – Pavel Volný informoval o záměru posunutí
zastávky směrem k Místku a dále je diskutován vzhled zastávky.
Bod trvá.
K usnesení č. 1103/1865 - prodej pozemku parc. č. 1569 – Libor Macháček seznámil ZO

se zněním zápisu 66. jednání ZO. Monika Sommerová, která byla na jednání ZO přítomna jako
veřejnost, podala podrobné vysvětlení s tím, že sdělila, že obdržela vyjádření společnosti
GreenGas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČO: 00494356, které zašle
Liboru Macháčkovi na vědomí.
Bod trvá.

K usnesení č. 1016/1866 – ZO bylo sděleno, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo –
Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV doručí společnost Staříč –
Doprastav KR Fortex, se sídlem Doprastav, a. s., Drieňová 27, Bratislava, Slovenská
republika, PSČ 826 56, obci Staříč. dne 13. listopadu 2018.
Bod trvá.
K usnesení č. 1117/1866 – Jiří Kubala informoval ZO o schválení kupní smlouvy na 66. jednání
ZO o převodu spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 8/6 a 8/7, vše 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. PGP-51/2018-802. 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.
Bod trvá.
K usnesení č. 1118/1866 – ZO bylo informováno o schválení 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 pověřilo starostu obce činěním nabídek – příhozů v dražbě, svěřilo starostovi
pravomoc provést rozpočtové opatření do výše nabídnuté kupní ceny – nejvyššího podání
v dražbě a pověřilo ho dalšími jednáními potřebnými k nabytí spoluvlastnického podílu
do vlastnictví Obce Staříč.
Bod trvá.
K usnesení č. 1120/1866 – zimní údržba pozemních komunikací - bude zaslán návrh smlouvy.
Bod trvá.
K usnesení č. 1125/1866 – k žádosti společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o., se sídlem
Staříč 544, 739 43 Staříč, IČO: 26729407, o stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí
na stavbu Nový kotel v areálu společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s. r. o., bylo požadováno
na 66. jednání zastupitelstva doplnění zaslání Rozptylové studie, o které je v technické zprávě
pouze zmínka. Rozptylová studie byla doručena.
2. Usnesení č. 19/1802
ZO ukládá Liboru Macháčkovi oslovit nového dodavatele k podání cenové nabídky a ověřit
adekvátnost výše ceny. Výsledek bude předložen na příštím jednání zastupitelstva.
Hlasováno poměrem hlasů: pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
3. Usnesení č. 20/1802
ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč společnosti DELPHINUS DELPHIS, s. r.
o., se sídlem Raškovice 28, 739 04 Raškovice, IČO: 62305042, pro příští kalendářní rok a
současně i pro ostatní občany Staříče umístěné v různých domovech poskytujících péči.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 2
4. Usnesení č. 21/1802
ZO bere na vědomí oznámení od spolku FK Staříč z. s., se sídlem Chlebovická 315, 739 43

Staříč, IČO: 26664607, o přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky ve výši 273.000 Kč na rok 2018 dle rozhodnutí č. 502018_28_325
v programu „Můj klub“ a předpoklad o vrácení částky ve výši přibližně 50.000 Kč až
70.000 Kč, která bude převedena na účet obce Staříč.
5. Usnesení č. 22/1802
ZO schvaluje žádost o změnu v čerpání veřejné finanční podpory, a to o převedení částky
ve výši 46.000 Kč z kapitoly Rozhodčí do kapitoly Materiální dovybavení.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23/1802
ZO zamítá návrh k prodloužení možnosti vyúčtovat čerpání veřejné finanční podpory
za prosinec 2018 až nejpozději k 31. lednu 2019.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
6. Usnesení č. 24/1802
ZO bere na vědomí pozvánku FK Staříč na Valnou hromadu FK Staříč.
7. Usnesení č. 25/1802
ZO bere na vědomí upozornění společnosti ČEPS, a. s., se sídlem Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10, IČO: 25702556, na ořez stromů v ochranném pásmu vedení a zveřejnění
této žádosti.
8. Usnesení č. 26/1802
ZO pověřuje Libora Macháčka, Zbyňka Prokopa a Pavla Volného k přijímání projevu
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
9. Usnesení č. 27/1802
ZO schvaluje nájem restaurace v Kulturním domě ve Staříči za nájemné za movité věci ve
výši 1 Kč měsíčně a za nemovité věci ve výši 1 Kč měsíčně, za úklid toalet 800 Kč měsíčně
s tím, že nájemce si bude energie a spotřebu vody hradit sám dle skutečné spotřeby, bude
povinen zajistit vaření menu pro důchodce, zabezpečit kulturní akce obce a spolků,
smuteční hostiny a zabezpečit provoz kuchyně o víkendech.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
10. Usnesení č. 28/1802
ZO schvaluje navržené termíny jednání ZO v roce 2019, a to:
Leden
14.01.2019
Únor
11.02.2019
Březen
11.03.2019
Duben
15.04.2019
Květen
13.05.2019
Červen
10.06.2019
Červenec
15.07.2019

Srpen
12.08.2019
Září
16.09.2019
Říjen
14.10.2019
Listopad
11.11.2019
Prosinec
16.12.2019
Hlasováno poměrem hlasů:

pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

11. Usnesení č. 29/1802
ZO schvaluje předsedy komisí, a to:

Hlasováno poměrem hlasů:

komise SPOZ - Miladu Tobolovou,
komise pro životní prostředí - Pavla Volného,
stavebně dopravní komise - Aleše Žurovce,
kulturní a sportovní komise - Zbyňka Prokopa.
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0

12. Usnesení č. 30/1802
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností Sweco Hydroprojekt, a. s., se sídlem
Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO: 26475081, Divize Morava, pracoviště Ostrava, se sídlem
Varenská 49, 730 02 Ostrava, na projekty veřejných kanalizačních částí přípojek
k pozemkům v obci Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
13. Usnesení č. 31/1802
Zastupitelstvo obce bere žádost paní Dagmar Skopalové o provedení terénních úprav na
části obecního pozemku parc. č. 267/3 za účelem vjezdu a parkování na jejím pozemku
parc. č. 248/15 před domem č. p. 735 na vědomí a pověřuje stavební komisi provedením
šetření na místě za účelem posouzení situace a stavu pozemků.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
14. Usnesení č. 32/1802
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku pana Ing. Tomáše Rupricha, se sídlem
Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové, IČO: 40145018, o dotačním titulu č.
4: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci.
15. Usnesení č. 33/1802
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost společnosti GASCONTROL, společnost s r. o.,
se sídlem Nový Svět 1407/59a, 735 54 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 46578021 a ukládá
starostovi vyzvat investora – společnost Green Gas DPB, a. s., se sídlem Rudé armády 637,
739 21 Paskov, IČO: 00494356, k vysvětlení záměru na příštím jednání ZO.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
16. Usnesení č. 34/1802

Zastupitelstvo obce bere na vědomí pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Ostrava, č. j. MSK
140303/2018, sp. zn. ŽPZ/29382/2018/Kou, ze dne 19.10.2018 s právní mocí dne 24.10.2018.
17. Usnesení č. 35/1802
Zastupitelstvo obce pověřuje Libora Macháčka do příštího jednání ZO zpracováním
návrhu jednacího řádu ZO.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
18. Usnesení č. 36/1802
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2017.
19. Usnesení č. 37/1802
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Víceúčelového
hřiště nad bowlingem“ a Dodatek č. 1 ke smlouvě o rekonstrukci části plotu kolem
soukromého pozemku v sousedství víceúčelového hřiště nad bowlingem.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
20. Usnesení č. 38/1802
Zastupitelstvo obce odvolává člena školské rady Radka Urbiše a jmenuje Libora Macháčka
jako nového člena školské rady za zřizovatele.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
21. Usnesení č. 39/1802
Zastupitelstvo obce schvaluje dovybavení salónku s kuchyňkou a restaurace v Kulturním
domě ve Staříči nákupem 100 sad nádobí a příborů.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
22. Usnesení č. 40/1802
Zastupitelstvo obce schválilo přeložení plánovaného termínu jednání ZO z 12.12.2018
na 17.12.2018.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
23. Usnesení č. 41/1802
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/2018.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7

Libor Macháček
starosta

Pavel Volný
ověřovatel

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Aleš Žurovec
ověřovatel

