OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 7/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 27.10.2011
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
7 členů ZO
Program:
Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Projednání smlouvy – věcné břemeno E.ON
Prodej kontejnerů
Ţádosti o dotace TJ Starovičky a MS Starovičky
OZV č. 4/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů v obci
6. Rozpočtové opatření č. 5/2011
7. Různé, diskuse, závěr.
1.
2.
3.
4.
5.

1. Jednání ZO zahájil starosta pan Vladimír Drbola, který přivítal přítomné členy ZO.
Zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou, zveřejněno místním rozhlasem a vyvěšeno na
úřední desce obce. Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 7 zastupitelů, tudíţ zasedání
bylo usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena Iveta Schwarzová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: pan David Poláček
pan Pavel Lang
S navrţenými ověřovateli zápisu souhlasilo 5 přítomných zastupitelů, 2 (Poláček,
Lang) se zdrţeli.. K zápisu z minulé schůze ZO nebyly ţádné připomínky, byl
podepsán ověřovateli zápisu a povaţuje se za schválený.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Projednání smlouvy – věcné břemeno E.ON
Starosta obce pan Vladimír Drbola přednesl zastupitelům znění Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON: 6210-010/001/2011-HO-AD. Jedná
se stavbu na pozemcích obce realizovanou pod názevem „Starovičky, u TS Zděná,
překl. K. NN, Obec“ (příloha č. 1). Jedná se o síť technického vybavení, která je
zřizována a provozována ve veřejném zájmu a věcné břemeno spočívá v umístění
nového kabelového vedení NN.
Pro:

7 členů ZO

Proti : 0

Zdrţel se :

0

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č.
E.ON:
6210-010/001/2011-HO-AD
na
pozemku
parc.
č.
579,675/6,675/7,675/8,771,1028/48,1034/50, 1034/51 zapsané na LV č. 1001 pro k.ú.
Starovičky pro akci „STarovičky, u TS Zděná, překl.k.NN, Obec“ za jednorázovou
1

úplatu v celkové výši 3 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
3. Prodej kontejnerů
Na jednání ZO dne 1.9.2011 zastupitelé schválili záměr prodeje velkoobjemových
přepravních kontejnerů , u kterých by bylo nutno provést generální opravu ( příloha č.
2). Jelikoţ v obci začal fungovat nový sběrný dvůr, tyto kontejnery se staly pro obec
jiţ nepotřebnými. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce OÚ v době od 2. 9.
2011 – 19. 9. 2011. O koupi kontejnerů projevila zájem firma Zemax Šitbořice a pan
Hanzlík z Hustopečí.
Pro:

7 členů ZO

Proti : 0

Zdrţel se :

0

Usnesení: ZO schvaluje :
prodej 1 ks otevřeného kontejneru typ Tatra o objemu 12 m3 a 1 ks uzavřeného
kontejneru typ Tatra o objemu 16 m3 za cenu 5 Kč/1 kg váhy kontejnerů firmě
Zemax Šitbořice, a.s.
prodej 1 ks otevřeného kontejneru typ Tatra o objemu 12 m3 za cenu 5 Kč/1 kg
váhy kontejneru panu Ivo Hanzlíkovi, Hustopeče.
4. Žádosti o dotace TJ STarovičky a MS Starovičky
Starosta přednesl zastupitelům ţádosti místních organizací o poskytnutí dotací
z rozpočtu obce ( příloha č. 3 a 4).
Pro :

7 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se 0

Usnesení: ZO schvaluje
- Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Starovičky ve výši 12 000 Kč organizaci TJ
Starovičky na provoz ubytovny, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace a
pověřuje starostu jejím podpisem.
- Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Starovičky ve výši 10 000 Kč organizaci MS
Starovičky k obnově biopásů a pořízení umělých betonových nor, dále schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.
5. OZV č. 4/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů v obci
Na základě stíţností občanů ohledně pálení suchých rostlinných materiálu
některými spoluobčany v obci se zastupitelé rozhodli vydat obecně závaznou
vyhlášku, která by tuto činnost regulovala. Jelikoţ občané musí mít moţnost likvidace
výše zmíněného odpadu, a také z důvodu, ţe v obci byl nově zrekonstruován sběrný
dvůr, se zastupitelé rozhodli vydat i další obecně závaznou vyhlášku , která je
takovým návodem pro občany, kde mohou zlikvidovat veškerý odpad na územní obce
Starovičky (příloha č. 5 a 6).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Usnesení: ZO schvaluje
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Zdrţel se : 0

- OZV obce Starovičky č. 4/2011, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých
rostlinných materiálů v obci Starovičky.
- OZV obce Starovičky č. 5/2011, o stanovení systému shromaţďování
sběru,přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na územní obce Starovičky.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2011
Účetní obce seznámila zastupitele s navrţeným rozpočtovým opatřením č.
5/2011, zastupitelům byly objasněny veškeré poloţky (příloha č. 7).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2011 s tím, ţe příjmy jsou navýšeny
o 122 000 Kč, výdaje jsou rovněţ navýšeny o 122 000 Kč.
7. Různé, diskuse, závěr
a) Hospodářský výsledek za rok 2010
V tomto bodě jednání obeznámila účetní obce zastupitele s tím, ţe s v závěrečném
účtu obce Starovičky za rok 2010, který byl schvalován jiţ v březnu , nebyl
schválen hospodářský výsledek obce. V minulém roce obce přecházely na tzv.
účetnictví státu, s tímto přechodem souvisí další změny v účetnictví.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek obce Starovičky za rok 2010.
b) Vnitřní směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce
Starovičky
Účetní obce předloţila zastupitelům návrh Směrnice k provádění inventarizace
majetku a závazků Obce Starovičky. Sdělila jim, ţe byla vydána prováděcí vyhláška č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, která upravuje organizační zajištění
a způsob provedení inventarizace. Přílohou této směrnice je i Plán inventur na rok
2011 (příloha č. 8 a 9).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Vnitřní směrnici k provádění inventarizace majetku a
závazků Obce Starovičky a Plán inventur na rok 2011.
c) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Starosta přednesl zastupitelům ţádost manţelů Juškových o poskytnutí finanční
podpory ve výši 10 000 Kč na sportovní činnost jejich syna Radka Jušku ml. Na
pokrytí nákladů souvisejících s jeho sportovní atletickou činností (příloha č. 10).
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o vrcholovou činnost v rámci přeboru ČR
s výhledem moţnosti reprezentace České republiky, ZO rozhodlo o schválení
účelové dotace ve výši 10 000 Kč . Tato částka bude začleněna do jiţ schváleného
Rozpočtového opatření č. 5/2011.
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Pro: 7 členů ZO

Zdrţel se : 0

Proti: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na
pokrytí nákladů souvisejících se sportovní atletickou činností Radka Jušky ml. ,
s podmínkou aktivní propagace a reprezentace obce. Dále ZO schvaluje Smlouvu o
poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podpisem. ZO schvaluje doplnit tento
výdaj do jiţ schváleného RO č. 5/2011 ve výši 10 000 Kč.
d) Žádost o splátkový kalendář
Zastupitelům byla předloţena ţádost o splátkový kalendář na dluţnou částku ve
výši 78 600 Kč (příloha č. 11). Tato dluţná částka vznikla nedodrţením smluvních
podmínek čl. VII. Kupní smlouvy ( prodej pozemku na výstavbu RD v lokalitě Tálky
I. ) ze dne 15.1.2004.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje uzavření Dohody o uznání závazku a splátkový kalendář
e) Žádost ZŠ a MŠ Starovičky o povolení výjimky z počtu žáků
Ředitelka místní ZŠ a MŠ Mgr. Dana Walterová poţádala zastupitele o povolení
výjimky z počtu ţáků pro školní rok 2011/2012, jelikoţ se 1 ţák přestěhoval (příloha
č. 12).
Pro : 7 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se : 0

Usnesení:
ZO projednalo ţádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Starovičky, okres
Břeclav Mgr. Dany Walterové o povolení výjimky z nejniţšího počtu ţáků v základní
škole pro školní rok 2011/2012 na 23 ţáků.
ZO povoluje výjimku z počtu ţáků v základní škole v rozsahu 1 ţáka základní školy
pro školní rok 2011/2012.
ZO se zavazuje k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou
krajským normativem, na vzdělávací činnost základní školy na 1 ţáka pro školní rok
2011/2012 v celkové výši cca 34 500 Kč.
f) Žádost o přidělení obecního bytu
Starostovi obce Vladimíru Drbolovi byla doručena ţádost o přidělení obecního
bytu 1+1 ve Starovičkách (příloha č. 13). Jelikoţ v současné době obec nemá
informace o uvolnění ţádné bytové jednotky, byla ţádost odloţena s tím, ţe pokud
bude nějaký byt uvolněn, obec tuto informaci zveřejní na úřední desce OÚ a při
přidělování bude postupovat dle schválených pravidel pro přidělování obecních bytů.
Pro : 7 členů ZO

Proti : 0

Zdrţel se : 0

Usnesení : ZO odložilo ţádost o přidělení obecního bytu.
g) Pronájem kabin
Starosta obce zveřejnil záměr obce na pronájem objektu občanské vybavenosti č.p.
277 (kabiny) na pozemku p.č. 457 a víceúčelového hřiště na pozemcích p.č. 345/1 a
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p.č. 345/4 v k.ú. Starovičky. Tento záměr byl zveřejněn v době od 11. 10. 2011 – 26.
10. 2011. Zastupitelé schválili uzavření Dodatku č. 3 s organizací TJ Starovičky.
Pro : 7 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor ze dne 1.7.2004 s organizací TJ Starovičky na dobu určitou po dobu 13 let, tj.
od 27.10.2011 do 27.10.2024 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
h) Provozní řád hřbitova
Jelikoţ obec Starovičky doposud neměla schválený hřbitovní řád, předloţil
starosta zastupitelům návrh Provozního řádu hřbitova ve Starovičkách (příloha č.
15). Zastupitelé neměli k předloţenému návrhu ţádné připomínky.
Pro : 7 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje Provozní řád hřbitova ve Starovičkách.
i) Dohoda o náhradě za trvalé porosty
Obec je vlastníkem pozemku p.č. 460/1, na kterém začala v letních měsících
budovat víceúčelové hřiště. Na části pozemku byly vysázeny trvalé kultury
( vinice, ovocné stromy), které bylo nutno z důvodu výstavby vykácet. Zastupitelé
schválili pro majitele těchto trvalých porostů finanční náhradu ve výši 1 000 Kč
(příloha č. 16).
Pro : 7 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se : 0

Usnesení : ZO schvaluje Dohodu o náhradě za trvalé porosty.
j) Připojovací poplatek
V předposledním bodě jednání informoval starosta zastupitele, ţe ještě několik
domácností neuhradilo obci projekt a kanalizační přípojku a předloţil zastupitelům
návrh, aby pro ty domácnosti, které neuhradí dluţnou částku do 31.12.2011, byl
schválen připojovací poplatek ve výši 10 000 Kč na jednu kanalizační přípojku.
Nově zbudované rodinné domy, které budou mít novou kan. přípojku, budou mít
připojení zdarma.
Domácnosti, kterých se případný připojovací poplatek týká, budou písemně
upozorněni.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje pro domácnosti, které doposud neuhradily obci
kanalizační přípojku a projekt, jednotný připojovací poplatek ve výši 10 000 Kč a
to od 1.1.2012.
k) Smlouva o partnerství
V posledním bodě jednání starosta zastupitele informoval, ţe uzavřel
s Dobrovolným svazkem Čistý Jihovýchod Smlouvu o partnerství. Obec
Starovičky je členem DSO Čistý Jihovýchod, který obdrţel dotaci na zbudování
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sběrných dvorů ve členských obcích. Obec tento sběrný dvůr bude uţívat a po pěti
letech tyto sběrné dvory budou předány do vlastnictví obce. Tuto informaci vzali
zastupitelé na vědomí.
Na konci jednání vyzval starosta přítomné občany, jestli někdo nemá pro
zastupitele nějaké náměty nebo připomínky. Z řad občanů byla vznesena
připomínka ohledně bezpečnosti provozu na ulici „Padělky“ (ulice k Luţi).
Zastupitelé byli upozorněni na keře a stromy zasahující aţ do komunikace, chybí
tam bezpečnostní pás široký cca 1 m pro chodce. Rovněţ byla připomínka na
nebezpečný sloupek u domu č.p. 121.

Jelikoţ nebylo jiţ více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán,
starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20.30 hod.
Zapsala: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 1.11.2011
Ověřovatelé zápisu:

pan David Poláček

……………………………

pan Pavel Lang

……………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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