OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 17/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 31. 1. 2013
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
5 členů ZO
Program:
Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Žádost o finanční podporu – přeshraniční spolupráce
Nájem pozemku v ulici Vinařská
Dotace organizacím
Rozpočtové opatření č. 1/2013
Různé, diskuse, závěr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 v době zahájení přítomno 5
zastupitelů, tudíž zasedání bylo usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena Iveta Schwarzová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: pan Pavel Lang
pan David Poláček
S navrženými ověřovateli zápisu souhlasilo 5 přítomných zastupitelů. Starosta obce
navrhl doplnit program jednání takto: bod č. 5 – Schválení účetní závěrky, bod č. 6 –
Rozpočtové opatření č. 1/2013. S tímto souhlasili všichni přítomní zastupitelé. Rovněž
k zápisu z minulé schůze ZO nebyly žádné připomínky, byl podepsán ověřovateli
zápisu a považuje se za schválený.
Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Žádost o finanční podporu – přeshraniční spolupráce
Na minulém jednání ZO zastupitelstvo schválilo spolupráci a partnerství se
slovenskou obcí Dubovce, okres Skalica. V rámci společných aktivit bude podaná
žádost o dotaci na období od 1. 10. 2013 – 30. 9. 2014 pojmenovaná „Cez
minulosť spojme l’udí do budúcnosti“ , která spočívá zejména v čerpání podpory
na následující akce:
- Pořádání krojových hodů (nákup velkoprostorových stanů, občerstvení,
zakoupení tradičních krojů aj.)
- Exkurze dětí ze Staroviček do obce Dubovce (a naopak)
- Festival dechových hudeb – účast hudby ze Slovenska
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Pro:

5 členů ZO

Proti : 0

Zdržel se :

0

Usnesení: ZO schvaluje
- předložení žádosti o finanční podporu v rámci výzvy OP Přeshraniční
spolupráce ČR – Slovensko za účelem realizace projektu „Cez minulosť spojme
l’udí do budúcnosti“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem obce.
- zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti
- financování projektu ve výši 10% z celkových uznatelných nákladů partnera na
projekt, tj. ve výši 100 126,76 Kč.
3. Nájem pozemku v ulici Vinařská
Na minulém jednání zastupitelstva obce byli zastupitelé seznámeni s tím, že starosta
obce zveřejnil záměr pronájmu části pozemku p. č. 44, který se nachází na ulici
Vinařská pod garáží. Záměr obce pronajat tento pozemek byl zveřejněn od 12. 12.
2012 do 28. 12. 2012, i elektronicky (příloha č. 1).
Pro: 5 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku ve
vlastnictví obce p. č. 44 o výměře 18 m2 na ulici Vinařská a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
4. Dotace organizacím
Zastupitelům byly předloženy následující žádosti o dotaci z rozpočtu obce:
a) Žádost DH Palavanka o účelovou dotaci z rozpočtu obce na doplnění ozvučení, na
zajištění festivalu dechových hudeb a běžných provozních nákladů (příloha č. 2).
b) Žádost SDH Starovičky o účelovou dotaci na provoz jednotky (příloha č. 3).
c) Žádost Vinařského spolku Starovičky, o.s. na pořádání 3. Ročníku Přehlídky
šampionů výstav vín (příloha č. 4).
Pro: 5

členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje :
a) Přidělení dotace DH Palavanka ve výši 10 000 Kč na doplnění ozvučení, na
zajištění festivalu dechových hudeb „Dechovka pod Pálavou“ v roce 2013 a zajištění
běžných provozních nákladů občanského sdružení a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
b) Přidělení dotace SDH Starovičky ve výši 10 000 Kč na provozní náklady jednotky a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
c) Přidělení dotace Vinařskému spolku Starovičky, o.s. ve výši 10 000 Kč na pořádání
3. Ročníku Přehlídky šampionů výstav vín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5. Schválení účetní závěrky
Účetní obce seznámila zastupitele s tím, že na základě novely zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví provedenou zákonem č. 239/2012 Sb., s účinností od 1. 9. 2012,
dochází k zavedení povinnosti schvalování účetních závěrek sestavených již za rok
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2012. Zastupitelům byly předloženy výkazy zisku a ztrát, rozvaha a příloha
k 31.12.2012 za příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Starovičky a za Obec Starovičky.
Pro: 5 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2012 za příspěvkovou organizaci
obce ZŠ a MŠ Starovičky a za Obec Starovičky.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2013
Účetní obce předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 1/2013 (příloha č.
5), ve kterém byly příjmy obce navýšeny zejména o příspěvek na výkon státní správy,
doplatek stočného z roku 2012 a dotaci na prezidentské volby. Výdaje obce byly
povýšeny o výdaje na nákup nových židlí v KD, prostředky na vratky záloh na stočné
z roku 2012 a vlastní zdroje – přeshraniční spolupráce.
Pro: 5 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení : ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2013 s tím, že příjmy obce jsou
navýšeny o 290 400 Kč, výdaje obce jsou rovněž navýšeny o 290 400 Kč.
7. Různé, diskuse, závěr
a) Poměrový koeficient DPH – Kulturní dům
Účetní obce paní Iveta Schwarzová předložila zastupitelům výpočet koeficientu
pronájmu kulturního domu, který bude sloužit jako podklad pro rozdělování vstupů na
ekonomickou činnost (s možností odpočtu DPH) a ostatní (bez možnosti odpočtu
DPH) – příloha č. 6.
Pro: 5 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje použití vypočítaného poměrového koeficientu jako podklad
pro rozdělování vstupů na ekonomickou činnost (s možností odpočtu DPH) a ostatní
(bez možnosti odpočtu DPH) – kulturní dům v roce 2013.
b) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství – DSO Čistý Jihovýchod
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Dodatku č. 2 s tím, že dodatek se
týká bezúplatného převodu sběrného dvoru Starovičky do vlastnictví provozovatele
(Obec Starovičky), rozpis majetku je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
Pro: 5 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s DSO Čistý
jihovýchod a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
c) První občánek ČR v roce 2013
Jelikož se v obci Starovičky narodila první občanka ČR roku 2013, rozhodli se
zastupitelé první občanku obdarovat formou finančních poukázek ve výši 5 000 Kč.
Pro: 5 členů ZO

Proti: 0
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Zdržel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje obdarovat první občanku ČR roku 2013 Báru Bulovou
finančními poukázkami v celkové hodnotě 5 000 Kč.
Různé:
- Starosta obce zastupitelům předložil situační pohledy plánovaného RD
v lokalitě „U Luže“– investora Pavla Šafaříka. Zastupitelé na základě
doporučení projektantky územního plánu Ing. Arch. Kaštánkové souhlasí
s návrhem i umístěním stavby,
- Starosta obce dále předložil situační pohledy ke garáži v téže lokalitě,
zastupitelé s předloženým návrhem nesouhlasili, požadují dva samostatné
vjezdy do garáže,
- dále zastupitelé obce vyslechli názor pana Eduarda Haluzy, bytem Starovičky
č.p. 152 ohledně výběru stočného, pálení dřeva v obci a protihlukové stěny,
- na základě ústní žádosti občanky obce ohledně možnosti pronájmu pozemku za
jejím RD se zastupitelé budou v budoucnu zabývat pozemky ve vlastnictví
obce za rodinnými domy na ulici Hlavní po levé straně směrem na Břeclav.
Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20.40 hod.
Zapsala: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 7. 2. 2013
Ověřovatelé zápisu:

pan Pavel Lang

……………………………

pan David Poláček

……………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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