Zápis
ze 46. zasedání Zastupitelstva obce Staříč konaného dne 17. ledna 2022
Zasedání zahájil a řídil uvolněný starosta obce Libor Macháček. Zasedání byli přítomni:
Zbyněk Prokop, Aleš Žurovec, Radim Kuča, Milada Tobolová, Pavel Volný a Libuše Volná.
Zasedání bylo zahájeno v 17:25 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Staříč. Zápis
provede Lada Prokopová, jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi Pavel Volný a Aleš Žurovec.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:02 hodin.
Program jednání:
1. Kontrola usnesení z předchozích zasedání Zastupitelstva obce
2. Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Obce Staříč
3. Žádost o poskytnutí darů z rozpočtu Obce Staříč
4. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě: Technický dozor stavebníka II.
5. Informace pro zastupitele
Usnesení č. 930/2246
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Ladu Prokopovou, ověřovatele zápisu Pavla
Volného a Aleše Žurovce, a program jednání Zastupitelstva obce ze dne 17. ledna 2022.
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
1. Kontrolu vybraných úkolů uložených v usneseních minulých zasedání provedl starosta obce,
Libor Macháček.
K usnesení č. 760/2136 - úkol Finančnímu výboru Zastupitelstva obce Staříč prověřit možnosti
optimálního zhodnocení volných peněžitých prostředků obce.
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva obce Staříč, Radim Kuča, předložil návrh
na uložení volných peněžitých prostředků Obce Staříč a doporučuje Zastupitelstvu obce
- prodloužit trvání termínovaného vkladu u společnosti J & T Banka, a. s., se sídlem
Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 47115378, o jeden rok a uložit na stejný
termínovaný vklad další peněžité prostředky ve výši 20 mil. Kč s třiceti tří denní výpovědní
lhůtou a úrokem 3,85 % p. a.,
- u společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150,
PSČ 150 57, IČO 00001350, peněžité prostředky ve výši 30 mil. Kč na termínovaný vklad
na jeden rok s úrokem 2,76 % p. a.
Usnesení č. 931/2246
Zastupitelstvo obce schvaluje
- prodloužit doby trvání termínovaného vkladu u společnosti J & T Banka, a. s., se sídlem
Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 47115378, o jeden rok a uložit na stejný
termínovaný vklad další volné peněžité prostředky ve výši 20 mil. Kč s třiceti tří denní
výpovědní lhůtou a úrokem 3,85 % p. a.,
- uložit u společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická
333/150, PSČ 150 57, IČO 00001350, peněžité prostředky ve výši 30 mil. Kč na termínovaný
vklad na jeden rok s úrokem 2,76 % p. a.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
K usnesení č. 893/2144 - rozšíření Základní školy a Mateřské školy Staříč
Starosta obce konstatoval, že na 44. zasedání Zastupitelstva obce byla schválena porota soutěže
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o návrh "Staříč pro budoucnost - navýšení kapacity mateřské a základní školy a výstavba nové
tělocvičny Staříč", čímž je splněno usnesení č. 893/2144 jako dílčí bod akce „Rozšíření Základní
školy a Mateřské školy Staříč.
K usnesení č. 917/2144 – výzva z Národního programu Životního prostředí: Výzva č. 10/2021:
Hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňová opatření
se širokým využitím přírodě blízkých prvků.
Pavel Volný sdělil, že obdržel e-mail od paní Renaty Říhové, kdy sdělila, že akumulační nádrž
by měla být výhradně přírodního charakteru a nadimenzovaná podle množství srážkové vody
a ke každé žádosti se dokládá:
- projektová dokumentace, příp. jednodušší technická zpráva, dle charakteru akce (projekt musí
obsahovat geologické posouzení vlivu navrženého opatření k tomu způsobilou osobou, a to
v případě, že bude srážková voda zasakována),
- položkový rozpočet akce,
- územní rozhodnutí nebo stavební s nabytím právní moci, je-li potřeba,
- doklad o vlastnictví,
- odborný posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou, včetně zhodnocení navrženého
řešení a potvrzena jeho optimálnost a efektivnost.
Dále sdělil, že ověří údajnou vazbu dotace pouze na nádrže přírodního charakteru. Příjem
žádostí je od 18.01.2022 do 31.08.2022 nebo do vyčerpání alokace.
2. Zastupitelstvu obce Staříč byl Magistrátem města Frýdku-Místku, se sídlem Radniční 1148,
738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, předložen pod č. j. MMFM 4743/2022 Návrh zprávy
o uplatňování Územního plánu Staříč, včetně Vyhodnocení projednání Návrhu zprávy
o uplatňování Územního plánu Staříč.
Usnesení č. 932/2246
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
Zprávu o uplatňování Územního plánu Staříč v předloženém znění.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
3. Obci Staříč byly doručeny žádosti o poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Obce Staříč
na rok 2022, a to:
a) evidovanou církevní právnickou osobou Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450,
738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 125.000 Kč,
b) ústavem BESKYD FM, z. ú., se sídlem Hlavní třída 2326, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČO 09470646, ve výši 40.000 Kč,
c) příspěvkovou organizací Domov pro seniory Ondráš, se sídlem Fryčovická 518, 739 44
Brušperk, IČO 66933722, ve výši 48.000 Kč,
d) evidovanou církevní právnickou osobou Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7,
73701 Český Těšín, IČO 65468562, ve výši 9.000 Kč,
e) spolkem Cesta bez barier, spolek, se sídlem č.p. 426, 739 43 Staříč, IČO 04419243, ve výši
15.000 Kč.
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f) pobočným spolkem ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice,
IČO 47657901, ve výši 5.000 Kč. Starosta obce navrhl poskytnutí peněžitého daru ve výši
5.000 Kč.
Starosta obce dále navrhl, aby bylo v obecné rovině schváleno poskytnutí peněžního daru
z rozpočtu Obce Staříč na 1 osobu s trvalým pobytem v Obci Staříč a trvale umístěnou
v sociálním zařízení v maximální výši 15.000 Kč a na 1 osobu s trvalým pobytem v Obci Staříč
a užívající terénní sociální služby v maximální výši 10.000 Kč.
Usnesení č. 933/2246
Zastupitelstvo obce schvaluje peněžité dary z rozpočtu Obce Staříč takto:
- na 1 osobu s trvalým pobytem v Obci Staříč a trvale umístěnou v sociálním zařízení
v maximální výši 15.000 Kč,
- na 1 osobu s trvalým pobytem v Obci Staříč a užívající terénní sociální služby
v maximální výši 10.000 Kč.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 2
Usnesení č. 934/2246
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého daru a uzavření darovací smlouvy
a) s evidovanou církevní právnickou osobou Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky
450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého
daru ve výši 35.000 Kč;
b) s ústavem BESKYD FM, z. ú., se sídlem Hlavní třída 2326, Místek, 738 01
Frýdek-Místek, IČO 09470646, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši
15.000 Kč;
c) s příspěvkovou organizací Domov pro seniory Ondráš, se sídlem Fryčovická 518, 739 44
Brušperk, IČO 66933722, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši
48.000 Kč;
d) s evidovanou církevní právnickou osobou Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7,
73701 Český Těšín, IČO 65468562, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru
ve výši 9.000 Kč;
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
e) Usnesení č. 935/2246
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého daru a uzavření darovací smlouvy
se spolkem Cesta bez barier, spolek, se sídlem č.p. 426, 739 43 Staříč, IČO 04419243,
jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
f) Usnesení č. 936/2246
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžitého daru a uzavření darovací smlouvy
s pobočným spolkem ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem č.p. 146, 742 54
Bartošovice, IČO 47657901, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši
5.000 Kč.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 4
proti: 3
zdrželi se: 0
4. Starosta obce předložil Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě: Technický dozor stavebníka II. stavby
„Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV“, uzavřené dne 30.07.2021,
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s Ing. Lukášem Martinátem, se sídlem Hvozdecká 1030/25, Žebětín, 64100 Brno, IČO 06662439.
Předmětem Dodatku č. 1 je změna čísla účtu Ing. Lukáše Martináta.
Usnesení č. 937/2246
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě: Technický dozor stavebníka
II. stavby „Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV“, uzavřené
dne 30.07.2021, s Ing. Lukášem Martinátem, se sídlem Hvozdecká 1030/25, Žebětín,
641 00 Brno, IČO 06662439, jehož předmětem je změna účtu příkazníka Ing. Lukáše
Martináta.
Hlasováno poměrem hlasů:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
5. Informace pro zastupitele
a) Obci Staříč bylo Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, doručeno
Vyhodnocení přijatých opatření a uzavření kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené
orgánům obce Staříč, č. j. MV-56129-18/ODK-2021, ze dne 31.12.2021. Bylo konstatováno,
že Obcí Staříč byla přijata konkrétní opatření k zamezení všech kontrolou zjištěných nedostatků.
b) Právní zástupce Obce Staříč informoval zastupitele, že bylo doručeno
1. Oznámení o zahájení územního řízení ze dne 17.01.2022, č. j. MMFM 8090/2022,
sp. zn. MMFM_S 10800/2015/OÚRaSŘ/Mar, ve věci společnosti Efesto Invest s.r.o., se sídlem
Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1, IČO 27880249, kterou zastupuje společnost GUDMAR Trade
s.r.o., se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 10735259, jenž podala
dne 17.07.2015 u Magistrátu města Frýdku-Místku žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby „Podnikatelský areál ve Staříči – Technická infrastruktura – Studny
a areálový rozvod vody“ na hmotných nemovitých věcech, pozemcích parc. č. 457/1, parc.
č. 1704/1 a parc. č. 1707/1, vše k. ú. Staříč, s tím, že námitky je možno podat do 15 dnů
od doručení tohoto oznámení. Postup bude tak, jako v minulosti – Obec Staříč se stavbou
nesouhlasí, investoři stále nesdělili, co na místě zamýšlejí postavit.
2. Oznámení o zahájení územního řízení ze dne 17.01.2022, č. j. MMFM 8522/2022,
sp. zn. MMFM_S 12849/2014/OÚRaSŘ/Mar, ve věci společnosti Efesto Invest s.r.o., se sídlem
Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1, IČO 27880249, kterou zastupuje společnost GUDMAR Trade
s.r.o., se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 10735259, jenž podala
dne 11.08.2014 u Magistrátu města Frýdku-Místku žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby „Podnikatelský areál ve Staříči – Technická infrastruktura“ na hmotných
nemovitých věcech, pozemcích parc. č. 452/4, parc. č. 457/1, parc. č. 457/2, parc. č. 1545/1,
parc. č. 1704/1, parc. č. 1704/4, parc. č. 1704/5, parc. č. 1707/1, parc. č. 1707/3, parc. č. 2037/2
a parc. č. 2069/69, vše k. ú. Staříč, s tím, že námitky je možno podat do 15 dnů od doručení
tohoto oznámení. Postup bude tak, jako v minulosti – Obec Staříč se stavbou nesouhlasí,
investoři stále nesdělili, co na místě zamýšlejí postavit.

Libor Macháček
předsedající
Aleš Žurovec
ověřovatel

Pavel Volný
ověřovatel
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