OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 8/2011
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 22.11.2011
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
6 členů ZO
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Rozpočtové optaření č. 6/2011
Změna dodavatele energií obce a organizací obce
Různé, diskuse, závěr.

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 6 zastupitelů, tudíž zasedání
bylo usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena Iveta Schwarzová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: pan Ladislav Tomek
pan Václav Hovězák
S navrženými ověřovateli zápisu souhlasilo 6 přítomných zastupitelů. K zápisu
z minulé schůze ZO nebyly žádné připomínky, byl podepsán ověřovateli zápisu a
považuje se za schválený.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Rozpočtové opatření č. 6/2011
Starosta obce seznámil zastupitele obce s navrženým Rozpočtovým opatřením č.
6/2011, které se týkalo hlavně poskytnutí investičního příspěvku DSO Mikroregion
Hustopečsko a vybudování odpočinkového místa pro akci „Krajem André“. O tuto
částku bylo poníženo odpadové hospodářství, tudíž celkové příjmy ani celkové výdaje
obce nebyly změněny.
Pro:

6 členů ZO

Proti : 0

Zdržel se :

0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2011.
3. Změna dodavatele energií obce a organizací obce
Starosta obce pan Vladimír Drbola informoval zastupitele, že na jednání DSO
Mikroregion Hustopečsko dne 9.11.2011 byla představena společnost OptimalEnergy.cz, a.s. , která se zabývá obchodní a konzultační činností v oblasti energetiky.
Vzhledem k objemům, s nimiž společnost pracuje, může s dodavateli dojednat
mnohem výhodnější podmínky. Současná úspora se pohybuje od 5 do 15 % ceny za
komoditu. Pro tuto společnost se rozhodla většina obcí Mikroregionu Hustopečsko.
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Pro:

6 členů ZO

Proti : 0

Zdržel se :

0

Usnesení: ZO pověřuje starostu k podpisu zmocnění pro firmu OptimalEnergy.cz,a.s. se sídlem náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ 29235642 k výběru
dodavatele elektrické energie a plynu pro všechny objekty ve vlastnictví obce
Starovičky za cenu elektřiny maximálně 1720 Kč/MWh (komodita a měsíční
poplatek), cenu plynu maximálně 900 Kč/MWh (komodita, rezervovaná kapacita,
měsíční poplatek) a k potvrzení výběru dodavatele, který bude splňovat uvedené
podmínky.
4. Různé, diskuse, závěr
a) Žádost o změnu použití účelové dotace
Občasnké sdružení Dechové hudby Palavanka zastoupené kapelníkem Hynkem
Novotným obdrželo účelovou dotaci na zakoupení komponentů ozvučení. OS DH
Palavanka žádá o změnu použití této účelové dotace, a to na dofinancování
festivalu dechových hudeb „Dechovka pod Pálavou“.
Pro: 6 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje změnu použití účelové dotace na dofinancování festivalu
dechových hudeb „Dechovka pod Pálavou“.
b) Příjezd k rodinným domům na ulici Pánská
V posledním bodě jednání starosta sdělil zastupitelům, že jej oslovili majitelé
rodinných domů na ulici Pánská ohledně možnosti zřízení přístupové cesty do
jejich hospodářských stavení. Možným řešením této situace je požádat majitele
zahrad o poskytnutí částí pozemků na přístupovou cestu a to formou daru s tím, že
se obec zaváže, že tyto pozemky budou využity pouze na tyto účely. S navrženým
řešením souhlasili všichni zastupitelé.
Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán,
starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 18.30 hod.
Zapsala: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 23.11.2011
Ověřovatelé zápisu:

pan Ladislav Tomek

……………………………

pan Václav Hovězák

……………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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