OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 18/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 28. 3. 2013
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
7 členů ZO
Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Inventarizační zpráva za rok 2012
3. Projednání HV PO ZŠ a MŠ Starovičky za rok 2012
4. Závěrečný účet obce Starovičky za rok 2012
5. Žádost o podporu z rozpočtu obce
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu odpadů – Hantály, a.s.
7. OZV č. 1/2013 o stanovení systému odpadů v obci
8. Smlouva o spolupráci – V a K, a.s. Břeclav
9. Darovací smlouva – JMK
10. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – ZD Klas Starovičky
11. Rozpočtové opatření č. 2/2013
12. 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 v době zahájení přítomno 7
zastupitelů, tudíž zasedání bylo usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena Iveta Schwarzová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: pan Václav Hovězák
pan Martin Tomek
S navrženými ověřovateli zápisu souhlasilo 7 přítomných zastupitelů. Program jednání
byl také schválen. 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. Inventarizační zpráva za rok 2012
Všem zastupitelům byla spolu s pozvánkou zaslána také Inventarizační zpráva za
rok 2012 (příloha č. 1), což je souhrnná zpráva o průběhu a výsledku
inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2012. Přílohou této zprávy je seznam
všech inventurních odpisů.
Pro:

7 členů ZO

Proti : 0

1

Zdržel se :

0

Usnesení: ZO schvaluje Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku
inventarizace majetku Obce Starovičky provedené ke dni 31. 12. 2012.
3. Projednání HV PO ZŠ a MŠ Starovičky za rok 2012
Ředitelka příspěvkové organizace Základní a mateřské školy Starovičky za rok
2012 předložila zastupitelům žádost o schválení převodu hospodářského výsledku
školy za rok 2012 do rezervního fondu školy (příloha č. 2).
Pro: 7členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Starovičky za
rok 2012 ve výši 20 246,19 Kč do rezervního fondu školy.
4. Závěrečný účet obce Starovičky za rok 2012
Účetní obce Iveta Schwarzová předložila zastupitelům návrh závěrečného účtu obce
Starovičky za rok 2012 (příloha č. 3). Návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn od
11. 3. 2013 – 28. 3. 2013 na úřední desce OÚ Starovičky a na elektronické desce OÚ
Starovičky se všemi přílohami. Nikdo z občanů nevznesl žádné připomínky ani
námitky proti zveřejněnému návrhu, zastupitelé neměli rovněž žádné námitky ani
připomínky. Součástí závěrečného účtu obce je i výsledek hospodaření obce za rok
2012.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Starovičky za rok 2012 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
5. Žádost o podporu z rozpočtu obce
Na obecní úřad byla doručena žádost o podporu handicapovaného sportovce pana
Stanislava Bízy na sezónu 2013 a provádění reklamy s tímto spojené (příloha č. 4).
Jelikož žádosti o podporu každoročně narůstají, zastupitelé se rozhodli pro každý
rok uvolnit v rozpočtu obce maximální celkovou částku ve výši 40 000 Kč pro
podporu jednotlivců.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje příspěvek na sportovní činnost handbike a paratriathlon na
rok 2013 ve výši 25 000 Kč pro pana Stanislava Bízu.
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu odpadů – Hantály, a.s.
Starosta obce přečetl zastupitelům znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování
komplexních služeb v odpadovém hospodářství č. O/11/2012 s firmou Hantály
(příloha č. 5), který se týká zejména bonusového systému – slevy z uskutečněných
dodávek.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0
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Zdržel se : 0

Usnesení : ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování komplexních
služeb v odpadovém hospodářství č. O/11/2012 s firmou Hantály a pověřuje starostu
podpisem dodatku.
7. OZV č. 1/2013 o stanovení systému odpadů v obci
Spolu s pozvánkou byl zastupitelům rovněž doručen návrh Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2013 o stanovení systému nakládání s odpady v obci (příloha č. 6).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starovičky.
8. Smlouva o spolupráci – V a K, a.s. Břeclav
Před jednáním zastupitelstva měli zastupitelé k dispozici návrh Smlouvy o
spolupráci mezi V a K, a.s. Břeclav a Obcí Starovičky (příloha č. 7). Smlouva se týká
zejména úpravy práv a povinností a závazků při realizaci stavebních úprav
vodovodního řadu v lokalitě „U obecního úřadu“, které jsou nutné pro realizaci
výměny vodovodního potrubí o délce cca 50 m., která musí být provedena před
provedením stavby „Starovičky – zvýšení bezpečnosti chodců, II. etapa“.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi firmou VaK Břeclav, a.s. a Obcí
Starovičky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
9. Darovací smlouva - JMK
Zastupitelům byl předložen návrh darovací smlouvy mezi Obcí Starovičky a
Jihomoravským krajem na darování pozemků ve vlastnictví obce, které se nacházejí
pod silnicí ve vlastnictví Jihomoravského kraje (příloha č. 8). Záměr darovat pozemky
schválilo zastupitelstvo obce dne 18. 12. 2012, záměr byl zveřejněn na úřední desce
OÚ, i elektronicky od 14. 2. 2013 – 1. 3. 2013.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Starovičky a Jihomoravským
krajem na pozemky p.č. 1028/2, 1028/7 a 1028/14 v k.ú. a obci Starovičky a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
10. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – ZD Klas Starovičky
Starosta obce ve dnech 26.2.2013 – 20.3.2013 zveřejnil záměr pronajat pozemky v k.ú.
Starovičky zapsané na LV 10001 (příloha č. 9). Zastupitelé souhlasili uzavřít dodatek
č. 3 k nájemní smlouvě s firmou Klas – družstvo Starovičky.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 8.5.2009
s firmou Klas – družstvo Starovičky, pronajat pozemky

a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
11. Rozpočtové opatření č. 2/2013
Účetní obce přednesla zastupitelům rozpočtové opatření č. 2/2013. Příjmy obce byly
navýšeny zejména o daňové příjmy a dotaci na 2 pracovníky VPP na období 4/13 –
10/13, výdaje byly navýšeny o vlastní zdroje do na výstavbu a rekonstrukci
kanalizace na ulici Hlavní a U Luže, mzdy VPP a platby daní a poplatků (DPH,
DPPO za obec) – příloha č. 10.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2013. Příjmy obce se navyšují o
814 200 Kč, výdaje o 1 005 800 Kč, financování 191 600 Kč.
12. Různé:
a) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 578/3
Starosta přednesl zastupitelům návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č.
578/3. Tento pozemek je zatížen věcným břemenem zřizování a provozování vedení
(příloha č. 12).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 578/3 v obci a k.ú.
Starovičky z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Starovičky a uzavření
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. BP 4/10, jejímž předmětem je
bezúplatný převod pozemku parc. č. 578/3 v obci a k.ú. Starovičky z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce Starovičky, včetně souhlasu se zavazujícími a
omezujícími podmínkami uvedenými v článku III. shora uvedené smlouvy a potvrzuje
se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
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b) Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Starovičky
Na OÚ Starovičky byla doručena žádost soukromého zemědělce o pronájem
pozemků v k.ú. Starovičky (příloha č. 13). Po kratší diskusi se zastupitelé rozhodli
zveřejnit záměr pronájmu požadovaných pozemků.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnit záměr pronájmu pozemků
- KN p.č. 987/132 – ostatní plocha o výměře 3 254 m2,
- KN p.č. 987/133 – ostatní plocha o výměře 2 007 m2,
- KN p.č. 987/55 ovocný sad o výměře 1 176 m2.
c) Prohlášení – průjezd kamionů obcí
Starosta informoval zastupitele o iniciativě obcí vedoucích k omezení tranzitující
nákladní automobilové dopravy na komunikaci II/425 na trase Starovičky – Rajhrad.
Zastupitelé se rozhodli připojit k této iniciativě (příloha č. 14).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje připojení obce Starovičky k iniciativě obcí vedoucích
k omezení tranzitující nákladní automobilové dopravy na komunikaci II/425 na trase
Starovičky – Rajhrad a pověřují starostu obce podpisem Prohlášení.
d) Smlouvy o dílo – Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Starovičky, Výsadba krajinných
prvků
Starosta předložil zastupitelům návrhy smluv o dílo na výše uvedené akce se
zhotovitelem Ing. Martinou Trnkovou.
Smlouva o dílo na akci „Rozšíření kapacity Základní a mateřské školy Starovičky“ se
týká zpracování žádosti o dotaci a eCBA analýzy (příloha č. 15).
Smlouva o dílo na akci „Výsadba krajinných prvků v kú. Starovičky“ se týká hlavně
monitoringu dotace a přípravy a realizace výběrového řízení (příloha č. 16).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rozšíření kapacity Základní
a mateřské školy Starovičky“ a „Výsadba krajinných prvků v k.ú. Starovičky“ se
zhotovitelem Ing. Martinou Trnkovou a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
e) Záměr směny pozemku v lokalitě „Zahrady“
Starosta přednesl zastupitelům návrh zveřejnit záměr směny pozemku v lokalitě
„Zahrady“ ve vlastnictví obce Starovičky za pozemky v téže lokalitě. Na všechny
pozemky v této lokalitě byl zhotoven nový geometrický plán č. 546-98/2012, který
bude zapsán do KN datem návrhu na vklad této směnné smlouvy.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 841/51 orná půda o
výměře 877 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 546-98/2012 a je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
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kraj, katastrální pracoviště Hustopeče pro katastrální území Starovičky ceně 300 Kč za
m2 za pozemky parc. č.: 841/32, p.č. 841/33, p.č. 841/34, p.č. 841/35, p.č. 841/36, p.č.
841/38, p.č. 841/62, p.č. 841/63, p.č. 841/64, p.č. 841/65, p.č. 841/66, p.č. 841/67, p.č.
841/68, p.č. 842/1, p.č. 842/2, p.č. 844/13, p.č. 844/14, p.č. 844/15, druh pozemků orná
půda, dále pozemků parc. č. 845/20, p.č. 845/21, p.č. 845/22 , druh pozemků ostatní
plocha, které vznikly na základě geometrického plánu č. 546-98/2012 a jsou zapsány na
LV 624, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Hustopeče pro katastrální území Starovičky za 60 Kč za m2. Celková výměra výše
uvedených pozemků činí 5707 m2.
f) ostatní projednávané záležitosti:
- starosta informoval zastupitele o ústní žádosti ohledně vybudování samoobslužné
benzínové pumpy v katastru obce, zastupitelé vyjádřili předběžný souhlas,
- starosta předložil zastupitelům navrženou koncepci areálu u kulturního domu, požádal
je o vyjádření s tím, že občané se mohou s navrženou koncepcí seznámit v anketě na
webových stránkách obce a vyjádřit se mohou v diskusi tamtéž nebo zaslat písemné
připomínky přímo na OÚ Starovičky.
- dále starosta informoval zastupitele o tom, že ve spolupráci s Klubem vojenské
historie obec připravila setkání u příležitosti osvobození obce sovětskými vojsky za
účasti Generálního konzula Ruské federace A. J. Šaraškina, spojené s historickou
vojenskou ukázkou s autentickým tankem T-34, které se koná dne 13.4.2013.

Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 21.00 hod.
Zapsala: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 3. 4. 2013
Ověřovatelé zápisu:

pan Martin Tomek

……………………………

pan Václav Hovězák

……………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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