Přehled přijatých usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 25. března 2019
Usnesení č. 116/1907
ZO schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program jednání Zastupitelstva obce
ze dne 25. března 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: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
K usnesení č. 1056/1862 – rekuperace ZŠ Staříč – starosta obce předložil nabídku společnosti
INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO 25873261,
k instalaci větrání a chlazení stavby čp. 332, ve které sídlí Základní škola a Mateřská škola
Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Sviadnovská 332, 739 43
Staříč, IČO 75026538, za částku cca 1.540.000 Kč.
Usnesení č. 121/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku společnosti INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská
1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO 25873261, k instalaci větrání a chlazení stavby
čp. 332, ve které sídlí Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, se sídlem Sviadnovská 332, 739 43 Staříč, IČO 75026538,
za částku cca 1.540.000 Kč bez DPH.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
K usnesení č. 108/1906 – právní zástupce Obce Staříč informoval Zastupitelstvo obce o tom,
že Magistrátem města Frýdku-Místku již bylo vydáno rozhodnutí o povolení Rekonstrukce
přivaděče DN 500 Chlebovice – Staříč – Stará Bělá s tím, že bylo povoleno nadzemní vedení
části přivaděče vody podél cesty směrem na Chlebovice, potrubí z oceli DN 400 v délce
425 metrů. Ve věci dále jedná, předpoklad je, že bude podáno odvolání proti tomuto
rozhodnutí.
K usnesení č. 112/1906 - vyhlášení dalšího kola výběrového řízení na poskytování půjčky
z fondu rozvoje bydlení obce Staříč.
Usnesení č. 122/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění seznamu půjček z fondu rozvoje bydlení
o kanalizační přípojky v ceně 1.000 Kč na 1 bm a o domovní čerpací stanice se
schválením typu předem s tím, že tyto půjčky budou bezúročné. Zastupitelstvo obce
ukládá starostovi obce vypracování dodatku k Pravidlům fondu rozvoje bydlení.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
2. Usnesení č. 123/1907
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Petra Halaty o připojení pozemku parc. čísla
40/2, k. ú. Staříč, na kanalizaci.
Usnesení č. 124/1907
Zastupitelstvo obce vyhlašuje další kolo podávání žádostí o připojení nemovitých věcí
a pozemků na kanalizaci s tím, že připojení v této fázi budování kanalizace není
garantováno vzhledem ke kapacitě čističky odpadních vod.

Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
3. Usnesení č. 125/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nájmu pozemku parc. č. 1609/2, k. ú. Staříč, mezi
domy čp. 203 a 601.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
4. Usnesení č. 126/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje přesun sloupu s veřejným osvětlením na pozemku parc.
č. 546/1, k. ú. Staříč, za hranici oplocení tohoto pozemku na volně přístupný pozemek;
v bezpečné vzdálenosti od místní komunikace parc. č. 550/4.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
5. Usnesení č. 127/1907
Zastupitelstvo obce ukládá neuvolněnému místostarostovi obce vyzvat žadatele
k ústnímu projednání.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 1
6. Usnesení č. 117/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí cenové nabídky pana Petra Nedbaly, se sídlem
Československé armády 1653, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 69620695, na výrobu
zástěnek pro boky kuchyňských linek v Bytovém domě pro seniory Staříč, když cena za
výrobu a montáž zástěnky k jedné kuchyňské lince, včetně dopravy, činí 1.750 Kč
včetně DPH.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
7. Usnesení č. 128/1907
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení Českého červeného kříže, se sídlem
Rozdělovská 2467/63, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 00426547, ze dne 18.02.2019.
Současně bude Šárce Závodné veřejně poděkováno na 8. jednání Zastupitelstva obce.
8. Usnesení č. 129/1907
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok
2019 Dobrovolného svazku obcí Olešná, se sídlem Na drahách 119, 739 25 Sviadnov,
IČO 70971676.
9. Usnesení č. 130/1907
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok
2019 Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, se sídlem K náměstí 22, 739 44 Brušperk,
IČO 60045701.
10. Usnesení č. 131/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje účast na akci Hodina Země 2019 dne 30. března 2019
zhasnutím veřejného osvětlení a osvětlení památek od 20:30 do 21:30 hodin.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 4
proti: 0
zdrželi se: 2
11. Usnesení č. 132/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 276, k. ú. Staříč, se
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín VI –
Podmokly, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasováno poměrem hlasů:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

12. Usnesení č. 133/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Staříč pro rok 2019 dle předloženého
odvětvového třídění (paragrafů), a to příjmy ve výši 125.153.900 Kč, výdaje ve výši
150.000.000 Kč a financování ve výši 24.846.100 Kč, včetně přílohy „Účtování
k rozpočtové skladbě od 01.01.2019“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
ke schválení rozpočtových opatření v případě neočekávaných výdajů do výše 200.000 Kč
 v rámci OdPa
 v rámci 1. rozpočtového opatření, a to mezi jednotlivými zasedáními
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce současně schvaluje
a) poskytnutí finančních darů těmto organizacím:
- Střední škola, Základní škola a Mateřské škola Frýdek-Místek, příspěvková
organizace, se sídlem Pionýrů 2352, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 69610134, ve výši
10.000 Kč,
- Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Přátelství, se sídlem Chlebovická 315,
739 43 Staříč, IČO 68158009, ve výši 35.000 Kč,
- Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s., se sídlem Staříč 429, 739 43 Staříč,
IČO 61963879, ve výši 48.000 Kč,
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staříč, se sídlem Staříč 757,
739 43 Staříč, IČO 45239410, ve výši 20.000 Kč,
- ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice,
IČO 47657901, ve výši 3.000 KČ,
- Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Staříč, se sídlem Fryčovická 344,
739 43 Staříč, IČO 45239789, ve výši 6.000 Kč,
- Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace, se sídlem Fryčovická 518,
739 44 Brušperk, IČO 66933722, ve výši 40.000 Kč,
- Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01
IČO 45235201, ve výši 10.000 Kč,

Frýdek-Místek,

- Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, se sídlem Msgr.
Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 03632661, ve výši 5.000 Kč,
- Linie radosti z.s., se sídlem Jamnická 505, 738 01 Staré Město, IČO 22893130,
ve výši 10.000 Kč,
- Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace,
se sídlem Komorní Lhota 184, 739 53 Komorní Lhotka, IČO 00847038, ve výši
20.000 Kč,

- Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s., se sídlem Mozartova 2313,
738 01 Frýdek-Místek, IČO 01854071, ve výši 50.000 Kč,
- Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, se sídlem Za sušárnou 391,
742 72 Nový Jičín, IČO 27019195, ve výši 3.000 Kč,
b) poskytnutí dotací finančních prostředků z veřejné finanční podpory obce Staříč těmto
spolkům:
- Tělocvičná jednota Sokol Staříč, se sídlem Chlebovická 201, 739 43 Staříč,
IČO 45239711, na činnost spolku v roce 2019 ve výši 281.300 Kč,
- FK Staříč z.s., se sídlem Chlebovická 315, 739 43 Staříč, IČO 26664607, na činnost
spolku v roce 2019 ve výši 358.000 Kč,
- FK Staříč z.s., se sídlem Chlebovická 315, 739 43 Staříč, IČO 266646107, na údržbu
v roce 2019 ve výši 140.000 Kč,
- SENIOŘI STAŘÍČ, se sídlem Chlebovická 315, 739 43
na činnost spolku v roce 2019 ve výši 60.000 Kč.
Hlasováno poměrem hlasů:

pro: 6

proti: 0

Staříč, IČO 01619691,

zdrželi se: 0

13. Usnesení č. 134/1907
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh na koupi bytu na adrese Chlebovická 201,
739 43 Staříč, o velikosti 1 + KK, 35 m2 a ukládá právnímu zástupci obce, aby do
příštího jednání Zastupitelstva obce obstaral znalecký posudek na cenu obvyklou
předmětného bytu č. 201/13.
14. Usnesení č. 118/1907
Zastupitelstvo obce potvrzuje zařazení historického hasičského vozidla Praga RN
a přípojného vozidla s čerpadlem do majetku Obce Staříč s tím, že jejich běžnou správu
bude obstarávat SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staříč, se sídlem Fryčovická 325,
739 43 Staříč, IČO 64121909. Současně Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k zajištění ohodnocení nabytého majetku.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
15. Usnesení č. 119/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku společnosti KLIMA sdružení KWK, s. r. o.,
se sídlem Přemyslovců 1200, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64618871, na opravu
vzduchotechniky restaurace Kulturní dům Staříč v celkové výši 22.920 Kč bez DPH.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
16. Usnesení č. 135/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje zaměření polohopisu pozemku parc. č. 771/1 a zaměření
stodoly stojící na pozemku parc. č. 769/1, vše k. ú. Staříč, vše za Základní školou Staříč,
společností GEOKO J&K s.r.o., se sídlem Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice,
IČO 28646142, za cenu 24.000 Kč bez DPH.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0

17. Usnesení č. 136/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci pozemkových úprav změnu hranice obce Staříč
se sousedními obcemi Sviadnov a Žabeň dle předloženého návrhu katastrální mapy,
současně pověřuje starostu obce k podpisu dohody o změně hranice s obcemi Sviadnov
a Žabeň.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
18. Usnesení č. 120/1907
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o společnosti pro projekt „Stezka pro pěší
a cyklisty Sviadnov – Staříč“ ve znění dle připomínek právního zástupce Obce Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
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