Přehled přijatých usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2019
Usnesení č. 102/1905
ZO schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program jednání ZO ze dne
11. února 2019. O usneseních bude hlasováno veřejně, zvednutím ruky. Hlasování bude
uváděno s uvedením počtu hlasů ve formátu: pro – proti – zdrželi se.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
K usnesení 1092/1865 – Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje
a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu, se sídlem Radniční 1148,
738 22 Frýdek-Místek, bylo pod číslem jednacím MMFM 14428/2019, doručeno oznámení
o zahájení územního řízení ze dne 28.01.2019 – žádost o zahájení územního rozhodnutí
o změně ve využití území – recyklace stavebních odpadů na pozemku parc. č. 1665/1,
k. ú. Staříč. Na jednání Zastupitelstva obce se dostavili 3 zástupci podnikatele Karla Valy,
se sídlem Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČO 11540621.
Pan Holý sdělil následující: Povolení bylo vydáno v roce 2007, provoz byl zahájen v roce
2008, platnost povolení již skončila (duben 2018), a proto byla podána žádost o prodloužení
stávajícího povolení. Podmínky provozu se dle sdělení pana Holého nemění. Ze strany obce
Staříč pan Karel Vala dosud nezaznamenal jakékoli připomínky či námitky k provozu jejich
podnikání.
Připomínka Mgr. Kubaly: Bylo zjištěno, že zařízení je provozováno na jiném pozemku, než
bylo povoleno, tedy na pozemku parc. č. 1665/7 a pravděpodobně i na dalších pozemcích,
konkrétně na pozemcích parc. č. 1664, 1665/8, 1666/1 (PK 1175 a PK 819) a 2297/8, všechny
v k. ú. Staříč. Bylo zjištěno, že příměsi odpadu, jako jsou sklo, plasty apod. nejsou tříděny,
jsou volně uloženy na pozemku a nikoli v kontejnerech. Proti projektové dokumentaci není
zařízení řádně oploceno. Také byl učiněn dotaz na denní dobu provozu. Dalším poznatkem je
poškozování okolních stromů, jejichž kmeny jsou obsypány odpadem a odpad zasahuje
až do krajnice vozovky.
Obec Staříč nesouhlasí s provozem z důvodu provozu podnikání na jiném pozemku, než bylo
původně povoleno a zejména pro dosavadní nedodržování podmínek provozu. Základní
námitkou proti zamýšlenému provozu je jeho vliv na životní prostředí, včetně estetického,
kdy je vizuálně znehodnocen příjezd do obce. Dalším důvodem nesouhlasu je předpokládané
znečištění ovzduší případným provozem stavby, kdy toto znečištění plyne především z
nárůstu dopravy v souvislosti s provozem.
Pan Vala požádal zastupitele obce o přehodnocení vzniklé situace s tím, že jeho společnost
odstraní nedostatky a nabídl vstřícný přístup vůči občanům obce.
Panu Karlu Valovi bylo navrženo stažení návrhu na umístění stavby a jednání s obcí Staříč
o podmínkách případného provozu s tím, že pokud nedojde k stažení návrhu, obci vzhledem
ke lhůtě, která končí 12.02.2019, nezbude, než se ve správním řízení vyjádřit negativně. Pan
Vala tento návrh neakceptoval a poté i s dalšími 2 osobami opustil jednání ZO.
Nadále zůstává v platnosti usnesení předchozího ZO z 10.09.2018 – nesouhlas se záměrem.
K usnesení č. 1094/1865 - starosta obce sdělil, že Magistrátem města Frýdku-Místku,
odborem územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu, se sídlem
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, bylo pod č. j. MMFM 18831/2019 doručeno
Oznámení o zahájení územního řízení – umístění staveb na pozemcích parc. čísel 2029/1,
2029/29 a 2029/63. Jednání s vedením společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., se
sídlem Staříč 544, 739 43 Staříč, IČO 26729407, pokračují.

K usnesení č. 100/1905 – vyzvat potenciální žadatele o finanční příspěvek.
Usnesení č. 103/1906
Zastupitelstvo obce ukládá vyvěsit vždy v průběhu listopadu každého roku na úřední
desku obce výzvu potenciálním žadatelům o finanční podporu obce tak, aby tito podali
žádost nejpozději do konce prosince daného roku.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
2. Usnesení č. 104/1906
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, Odboru podpory korporátního řízení a kontroly, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, o zveřejnění časového plánu dílčích přezkoumání ze dne 14.01.2019,
č. j. MSK 7820/2019, s tím, že audit bude proveden ve dnech 10.04.2019 až 11.04.2019.
3. Usnesení č. 105/1906
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru
vnitřních věcí, Oddělení přestupkového, se sídlem Palackého 115, Frýdek-Místek,
č. j. MMFM 11203/2019, o tom, že na základě veřejnoprávní smlouvy bylo za rok 2018
projednáno za obec Staříč 18 přestupků. Současně byla podána žádost o zaslání
příspěvku ve výši 30.763,20 Kč – s ohledem na počet obyvatel k 01.01.2019 (na jednoho
obyvatele 13,92 Kč).
4. Usnesení č. 106/1906
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného
svazku obcí Olešná, se sídlem Na drahách 119, 739 25 Sviadnov, IČO 70971676, konané
dne 15.01.2019 na Obecním úřadu ve Sviadnově.
5. Usnesení č. 107/1906
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Záznam z jednání ve věci zajišťování dopravní
obslužnosti linkami městské hromadné dopravy v roce 2019 konaného dne 30.01.2019.
6. Usnesení č. 108/1906
Zastupitelstvo obce pověřuje právního zástupce obce, aby ve stavebním řízení se vší
důsledností prosazoval podzemní vedení přivaděče vody v případě, že není technický
důvod k jeho nadzemnímu vedení.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
7. Obci Staříč byl Janou Kuchařovou, se sídlem Frýdecká 1231, 739 34 Šenov, IČO
73160377, doručen návrh Smlouvy o odchytu a ustájení toulavých a opuštěných psů v útulku
s místem provozovny Sedliště 114, 739 36 Sedliště, včetně příloh.
Je potřeba prověřit, zda je uzavřená platná smlouva s Janou Kuchařovou.
ZO překládá.
8. Usnesení č. 109/1906
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností DIGIS, spol. s r. o., se sídlem
Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 19012276, na rok 2019 bez
bodu 3 smlouvy za celkovou částku 18.700 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0

9. Usnesení č. 110/1906
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup profesionálního parního čističe AR 1000 za částku
do 40.000 Kč od společnosti Clear World s.r.o., se sídlem Náves Svobody 39/39, Holice,
779 00 Olomouc, IČO 28823052.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
10. Pravidla pro stanovení pořadí žadatelů na pronájem bytů v Bytovém domě pro seniory
Staříč.
Bylo navrženo vedení 3 pořadníků za těchto podmínek: 1. pro Bytový dům pro seniory –
občané obce, 2. pro Bytový dům pro seniory – občané jiných obcí, 3. pro nájemní byty –
pouze občané obce. Byt v Bytovém domě pro seniory nebo nájemní byt bude možno dostat za
splnění podmínky platného trvalého pobytu v obci Staříč minimálně 5 let. Dotovaný byt
v Bytovém domě pro seniory se občanem jiné obce obsadí pouze v případě, že nebude
v pořadníku žádný občan obce Staříč splňující podmínky.
ZO překládá.
11. Usnesení č. 112/1906
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč
i na kanalizační přípojky v ceně 1.000 Kč na 1 bm přípojky a vyhlašuje další kolo
výběrového řízení na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
ZO překládá.
12. Usnesení č. 113/1906
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu
provozovatele Lenzing Biocel Paskov a. s., se sídlem Místecká 762, 739 21 Paskov,
IČO 26420317.
13. Usnesení č. 114/1906 – vítání občánků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí příspěvků.
14. Uvolněný místostarosta, navrhl přijmout opatření pro zvýšení bezpečnosti před Základní
školou a Mateřskou školou Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem
Sviadnovská 332, 739 43 Staříč, IČO 75026538. Starosta navrhuje zakoupení a umístění
stacionárního radaru. Uvolněný místostarosta navrhuje v tomto úseku snížení rychlosti na
40 km/h.
ZO překládá.
15. Usnesení č. 115/1906
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo se společností
Doprastav KR Ostrava Fortex, se sídlem Doprastav, a. s., organizační složka Praha,
Praha 8, K zahradnictví 13, 182 00 Praha, IČO 49281429, jehož předmětem bude
změna stavbyvedoucího na stavbě odkanalizování obce Staříč, s odvedením splaškových
vod na ČOV, na Ing. Davida Dlouhého jako stavbyvedoucího na stavbě odkanalizování
obce Staříč, s odvedením splaškových vod na ČOV v případě, že doloží požadovanou
kvalifikaci.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0

16. Usnesení č. 111/1906
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 433/3, 434/2 a 435/7, vše
k. ú. Staříč, pro umístění elektro přípojky NN za jednorázovou úplatu ve výši 1.300 Kč
bez DPH, ve prospěch pozemku parc. č. 435/5 v k. ú. Staříč se společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČO 24729035.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě a zpevněného sjezdu na pozemku parc. č. 212/36,
k. ú. Staříč, pro umístění vodovodní přípojky a stavby zpevněného sjezdu
za jednorázovou úplatu ve výši 1.300 Kč bez DPH, ve prospěch pozemku parc. č.
1571/21 v k. ú. Staříč s paní Marií Šimkovou, nar. 01.01.1975, bytem Beskydská 1724,
738 01 Frýdek-Místek a panem Daliborem Jursou, nar. 25.06.1974, bytem Pržno 133,
739 11 Pržno.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
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