Přehled přijatých usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. dubna 2019
Usnesení č. 138/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program jednání
Zastupitelstva obce ze dne 15. dubna 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 Základní školy a Mateřské školy Staříč – zástupce
společnosti INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky,
IČO 25873261, nabídl, zda chce Obec Staříč provést instalaci větrání a chlazení také budovy
Mateřské školy Staříč. Starosta obce požádal zástupce společnosti o vyčíslení celkových
nákladů, tj. nákladů spojených i s budovou Mateřské školy Staříč. Starosta obce navrhl, aby
byla posouzena energetická náročnost budov, tj. jak budovy základní školy, tak budovy
mateřské školy.
K usnesení č. 1094/1865 – starosta obce sdělil, že jej navštívila paní Wagnerová,
jednatelka společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., se sídlem Staříč 544, 739 43 Staříč,
IČO 26729407, kdy sdělila, že zatím není vedením společnosti rozhodnuto, zda se bude
realizovat projekt výrobní haly.
K usnesení č. 19/1802 - návrh smlouvy společnosti Getlink media, s. r. o.
Usnesení č. 139/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu části
nemovitosti ze dne 07.04.2006 ke dni 31.07.2019 a Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy
o poskytování veřejné telekomunikační služby přístupu k síti Internet ve znění dodatku
č. 1 ze dne 07.04.2006 ke dni 30.06.2019.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
K usnesení č. 37/1802 – nedodělky na Víceúčelovém hřišti nad bowlingem jsou odstraněny.
Je plánováno slavnostní otevření na den 3.5.2019.
K usnesení č. 95/1905 – obec Staříč nedostala dotaci na akci English camp, z tohoto důvodu
jej organizovat nebude.
K usnesení č. 108/1906 – právní zástupce Obce Staříč informoval Zastupitelstvo obce o tom,
že sanace svahu je dokončena, ale vlastník pozemku parc. č. 1660/2, společnost OKD, a.s.,
z důvodů předběžné opatrnosti nesouhlasí s podzemním vedením přivaděče vody. Dále bude
probíhat jednání se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. o řešení,
které bude pro obec přijatelné.
K usnesení č. 122/1907 – Fond rozvoje bydlení
Usnesení č. 140/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny zápůjčky na kanalizační přípojky ve výši
1.500 Kč na 1 bm bezúročně. Dále schvaluje rozšíření seznamu, na co je možno dostat
zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení Staříč s úrokem 3 % i o elektroinstalace, a to ve výši

100.000 Kč. Dále schvaluje navýšení částky zápůjčky na obnovu instalačních potrubí
na 100.000 Kč.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
K usnesení č. 124/1907 – vybudování odboček ze stok kanalizace pro budoucí zřízení
přípojek odkanalizování pozemků
Usnesení č. 141/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky vybudování odboček ze stok kanalizace:
Na žádost a po uhrazení paušálního poplatku 2.000 Kč bude majitelům parcel určených
dle platného územního plánu k výstavbě rodinných domů vyvedena odbočka kanalizace
pro plánované připojení k obecní kanalizaci. Odbočky budou realizovány pouze
pro pozemky v blízkosti hlavních stok veřejné části kanalizace. Plánované přípojky
budou realizační firmou vybudovány jako odbočky z hlavní stoky, potrubí bude
vyvedeno pouze do zeleného pásu vedle silnice a zaslepeno (bez instalace kontrolní
šachtice). Odbočky budou realizační firmou geodeticky zaměřeny a měření bude
zaznamenáno v projektové dokumentaci stavby. Odbočky budou vedeny jako veřejná
část kanalizace ve vlastnictví obce a budou rezervovány vždy pro konkrétní stavební
parcelu žadatele, který uhradil paušální poplatek. Případný budoucí stavebník si bude
projektovou dokumentaci přípojky kanalizace projektovat spolu s projektem rodinného
domu, případně projektem inženýrských sítí. Jelikož se obec vyjadřuje ke každé stavbě
rodinného domu, tak zřízení přípojky kanalizace s napojením na takto vybudovanou
odbočku bude vždy podléhat předchozímu schválení obce (např. dle aktuální kapacity
ČOV).
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 2
K usnesení č. 127/1907 – neuvolněný místostarosta obce sdělil, že jednání o zařazení
komunikace nacházející se na parc. č. 1241/1 a 1241/2, vše k. ú. Staříč, do pasportu
komunikací, proběhlo. Bylo domluveno, že žadatelé projednají s vlastníky dotčených parcel,
na kterých se nachází komunikace, možnost bezplatného převodu těchto parcel do vlastnictví
obce Staříč. Náhradním řešením by byl tzv. „Veřejný příslib“, kdy majitelé pozemků,
na kterých se nachází komunikace, písemně prohlásí tento pozemek za veřejně přístupnou
účelovou komunikaci. Obec zajistí v této věci právní servis a za předpokladu splnění jedné
z výše uvedených podmínek vlastníky všech dotčených parcel, zařadí dotčené pozemky
do Pasportu komunikací.
K usnesení č. 134/1907 – byt č. 201/13 o velikosti 1 + KK, 35 m2, na adrese Chlebovická
201, 739 43 Staříč
Usnesení č. 142/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi jednotky č. 201/13, způsob využití byt, jednotka
vymezená podle zákona o vlastnictví bytů, v budově č.p. 201, v k.ú Staříč, obec Staříč,
zřízené na pozemcích parc. č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří (LV 60000), parc. č. 5/6,
zastavěná plocha a nádvoří (LV 1), parc. č. 5/9, zastavěná plocha a nádvoří (LV 1), parc.
č. 5/11, zastavěná plocha a nádvoří (LV 1), parc. č. 5/13, zastavěná plocha a nádvoří (LV
1), a parc. č. 5/15, zastavěná plocha a nádvoří (LV 1) a spoluvlastnického podílu o
velikosti ideální 3602/127650 vzhledem k celku na společných částech domu (LV 1164),
budovy č.p. 201 v k.ú Staříč, obec Staříč, zřízené na pozemcích parc. č. 5/3, zastavěná
plocha a nádvoří (LV 60000), parc. č. 5/6, zastavěná plocha a nádvoří (LV 1), parc. č.
5/9, zastavěná plocha a nádvoří (LV 1), parc. č. 5/11, zastavěná plocha a nádvoří (LV 1),
parc. č. 5/13, zastavěná plocha a nádvoří (LV 1), a parc. č. 5/15, zastavěná plocha a
nádvoří (LV 1), vše k.ú. Staříč;

vše zapsáno na LV 1188 a LV 1164, pro katastrální území Staříč, obec Staříč,
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
za kupní cenu 750.000 Kč od
.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 1
K usnesení č. 135/1907 – zaměření polohopisu pozemku parc. č. 771/1 a zaměření stodoly
stojící na pozemku parc. č. 769/1, vše k. ú. Staříč.
Usnesení č. 143/1908
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarosty obce k zajištění povolení demolice a nabídek
demoličních prací.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
2. Usnesení č. 144/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene a prací v souvislosti s realizací
stavby „Prodloužení vodovodu“ na pozemku parc. č. 212/36, k. ú. Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
3. Usnesení č. 145/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umístění
a provozování komunikačního vedení a zařízení a uzavření smlouvy se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČO 04084063, na pozemku parc. č. 212/35, k. ú. Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
4. Usnesení č. 146/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemky parc. č. 1208, 1209, 1213
a část pozemku parc. č. 1214, vše k. ú. Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
5. Usnesení č. 147/1908
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, se sídlem Sviadnovská 332, 739 43
Staříč, IČO 75026538, o zápisu dětí do 1. třídy základní školy a o zápisu dětí do
mateřské školy pro školní rok 2019/2020.
6. Usnesení č. 148/1908
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď manželů
na adrese Chlebovické 315, 739 43 Staříč.

z nájmu bytu č.

7. Usnesení č. 149/1908
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedených
kontrolách hospodaření Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, se sídlem K náměstí
22, 739 44 Brušperk, IČO 60045701,za rok 2018.
8. Usnesení č. 150/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Českomoravské myslivecké
jednotě, z. s., okresnímu mysliveckému spolku Frýdek-Místek, se sídlem Bahno –
Příkopy 1600, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 67777139, ve výši 1.000 Kč pro pořádání
Chovatelské přehlídky trofejí lovecké sezóny 2018 honiteb pověřených obcí Frýdek-

Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Třinec a Jablunkov a honiteb Oblasti chovu jelení zvěře
Beskydy.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
9. Usnesení č. 151/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč
Pobeskydskému aviatickému klubu z.s. Frýdek-Místek, se sídlem Kvapilova 503, Místek,
738 01 Frýdek-Místek, IČO 66933617.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 4
proti: 0
zdrželi se: 3
10. Usnesení č. 152/1908
Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, Bubeneč, 160 00 Praha, IČO 63839997 .
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 1
11. Usnesení č. 153/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o užívání silnice pro zvláštní užívání
č. FM/23/a/2019/Sk,
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117,
Moravská Ostrava a Přívoz, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupeným Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1,
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se:
12. Usnesení č. 154/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/OFM/5710/2018-OFMM
a nákup pozemků parc. č. 5/3, 5/5, 5/7, 5/8, 5/10, 5/12 a 5/14, vše k. ú. Staříč, za částku
159.669 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové
Město, IČO 69797111.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
13. Usnesení č. 155/1908
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení Základní školy a Mateřské školy Staříč,
okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, se sídlem Sviadnovská 332, 739 43
Staříč, IČO 75026538, o hospodářském výsledku.
14. Usnesení č. 156/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2018 Základní
školy a Mateřské školy Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, se sídlem
Sviadnovská 332, 739 43 Staříč, IČO 75026538. Zisk ve výši 419.403,57 Kč bude
převeden do rezervního fondu a fondu odměn.
Rezervní fond, tj. 70 % hospodářského výsledku za rok 2018, bude využit na
neplánované nutné opravy a služby spojené s údržbou stavby, ve které Základní škola a
Mateřská škola Staříč sídlí.
Fond odměn, tj. 30 % hospodářského výsledku za rok 2018, bude využit na odměny
zaměstnancům, popř. na úhradu rozdílu při překročení prostředků na platy.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0

15. Usnesení č. 157/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Staříč,
okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, se sídlem Sviadnovská 332, 739 43
Staříč, IČO 75026538, za rok 2018.
Datum rozhodování: 15.04.2019.
Identifikace osob: Ing. Libor Macháček, Zbyněk Prokop, Mgr. Aleš Žurovec, Milada
Tobolová, Pavel Volný, Ing. Libuše Volná, Ing. Radim Kuča.
Výrok o schválení nebo neschválení: jednohlasně schváleno.
Předložené průkazné účetní záznamy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, hlavní
kniha, zpráva o finanční kontrole, inventarizační zpráva.
Vyjádření ke schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Staříč průběžně kontrolovalo hospodaření příspěvkové organizace
a vzhledem k tomu, že v průběhu roku nedošlo k problémům, které by mohly vést
k neschválení účetní závěrky, zastupitelstvo obce ji schválilo.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
16. Usnesení č. 158/1908
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce oslovit společnost Atelier Archplan
Ostrava s.r.o, se sídlem Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava , IČO
26863065, k zajištění nabídky k vypracování změny územního plánu.
17. Usnesení č. 159/1908
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce projednat s účastníky stavby způsob
stanovení hranice nadměrné délky soukromé části přípojky.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
18. Usnesení č. 160/1908
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0

Libor Macháček
starosta

Pavel Volný
ověřovatel

zdrželi se: 0

Aleš Žurovec
ověřovatel

