OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 24/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 19. 12. 2013
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
7 členů ZO + 1 ostatní občan
Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Návrh rozpočtu na rok 2014
3. Rozpočtový výhled 2015-2021
4. Směrnice obce
5. Stanovení výše stočného na rok 2014
6. Přijetí daru z JmK – pozemek 644/10
7. Projednání smluv o dílo – rozšíření sběrného dvora
8. Projednání strategického seznamu akcí
9. Rozpočtové opatření č. 7/2013
10. 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 Hana Kapustová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: pan Pavel Lang
pan Ladislav Tomek
S navrženými ověřovateli zápisu souhlasilo 7 přítomných zastupitelů. 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. Návrh rozpočtu obce Starovičky na rok 2014
Na společném jednání kontrolního a finančního výboru byl projednán návrh
rozpočtu obce Starovičky pro rok 2014. Tento návrh byl zveřejněn na úřední desce
v době od 2.12. – 18.12.2013, v této době byl zveřejněn i návrh rozpočtu
sociálního fondu pro rok 2014 (příloha č. 1 a 2). Oproti zveřejněnému návrhu byly
v rozpočtu navrženy tyto změny:
Ve výdajové části byly schváleny následující změny:
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-

paragraf 2212 byl ponížen o 200 000,- Kč (nástavba sypače Hako)

-

paragraf 3745 byl ponížen o 500 000,- Kč (veřejná zeleň Tálky – změna
financování)

-

položka 8115 byla ponížena o 700 000,- Kč (financování)

Dotace z rozpočtu obce Starovičky budou poskytovány na základě žádostí
občanů a organizací, příspěvky a dary z rozpočtu budou poskytovány na základě
platných směrnic obce (dar na vítání nových občánků 1 000 Kč pro 1 nového
občánka aj.).
Pro:

7 členů ZO

Proti : 0

Zdržel se :

0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Starovičky schvaluje Rozpočet pro rok 2014
s těmito úpravami oproti zveřejněnému rozpočtu:
-

§ 2212 - 200 000,- Kč

-

§ 3745 - 500 000,- Kč

-

položka 8115 - 700 000,- Kč (financování)

Příjmy obce ve výši 10 763 500,- Kč
Výdaje obce ve výši 12 294 900,- Kč
Financování: splátka půjčky ČOV: 662 000,- Kč
Zůstatek na účtu z minulých let: 2 193 400,- Kč
ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu – výdaje na paragrafy.
ZO schvaluje Rozpočet sociálního fondu obce.
3.

Rozpočtový výhled na období 2015-2021
Na výborech obce byl rovněž projednáván aktualizovaný rozpočtový výhled obce
Starovičky na roky 2015 – 2021 (v tis. Kč). (příloha č. 3, 4)
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtového výhledu na roky 20132021a rozpočtový výhled na roky 2015 – 2021.
4. Směrnice obce
a) Dodatek č. 1 ke Směrnici o poskytování zakázek „malého rozsahu“
Starosta předložil zastupitelům Dodatek č. 1 ke Směrnici o poskytování zakázek
„malého rozsahu“ (příloha č. 5), kterým se zvyšuje výše finančních prostředků
jednotlivých kategorií výběrů dodavatele. K tomuto kroku bylo přikročeno z důvodu
zákonného zvýšení hranice zakázek malého rozsahu od r. 1.1.2014.
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Pro:

7 členů ZO

Proti : 0

Zdržel se :

0

Usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici o poskytování zakázek „malého
rozsahu“.

b) Vnitřní směrnice Obce Starovičky ke schvalování účetní závěrky
Dále předložil starosta zastupitelům Vnitřní směrnici Obce Starovičky ke schvalování
účetní závěrky (příloha č. 6), která řeší schvalování účetní závěrky obce a
příspěvkových organizací zřízených obcí.
Pro:

7 členů ZO

Proti : 0

Zdržel se :

0

Usnesení: ZO schvaluje Vnitřní směrnici Obce Starovičky ke schvalování účetní
závěrky.
5. Stanovení výše stočného na rok 2014
Starosta obce předložil zastupitelům výpočet stočného pro rok 2014 na základě
stanovené finanční analýzy a skutečné výše inflace. Výše stočného pro rok 2014
s využitím nejvyššího přípustného snížení o 10 % je stanovena 46,90 Kč včetně DPH
za 1 m3. (příloha č. 7)
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje výši stočného na rok 2014 ve výši 46, 90 Kč včetně DPH za
1m3.
6.

Přijetí daru z JmK – pozemek p.č. 644/10 v k.ú. Starovičky

Starosta obce předložil zastupitelům darovací smlouvu, kterou bude bezúplatně
převeden pozemek p.č. 644/10 o výměře 9 m2 v k.ú. Starovičky z vlastnictví
Jihomoravského kraje do vlastnictví obce Starovičky. Jedná se o pozemek, na kterém
byla provedena bezbariérová úprava rekonstrukce chodníků. ZO schvaluje bezúplatné
nabytí výše uvedeného pozemku formou daru a pověřuje starostu obce podpisem
darovací smlouvy. (příloha č. 8)
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku KN p.č. 644/10 ostatní plocha
o výměře 9 m2 v k.ú. Starovičky, který vznikl na základě geometrického plánu č. 572168/2013 z vlastnictví Jihomoravského kraje, IČ: 70888337 se sídlem Žerotínovo
nám. 3/5, 60182 Brno do vlastnictví Obce Starovičky, IČ: 00283592. Zároveň
schvaluje návrh darovací smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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7. Projednání smluv o dílo
Starosta obce předložil zastupitelům následující smlouvy o poskytnutí služeb:
a) smlouva o poskytování právních služeb pro výběrové řízení na akci „Starovičky –
stavební úpravy ZŠ a MŠ Starovičky“ – předkladatel Advokátní kancelář JUDr.
Petr Navrátil, se sídlem Joštova 4, 602 00 Brno, celková výše 45 000,- Kč + DPH
(příloha č. 9)
b) mandátní smlouva pro zpracování žádosti o dotace na akci „Starovičky – rozšíření
sběrného dvora“ – předkladatel Atregia s.r.o. Šebrov, celková výše 30 000,- Kč +
DPH. (příloha č. 10)
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: a) ZO schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb pro výběrové
řízení na akci „Starovičky – stavební úpravy ZŠ a MŠ Starovičky“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
b) ZO schvaluje mandátní smlouva pro zpracování žádosti o dotace na akci
„Starovičky – rozšíření sběrného dvora“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8. Projednání Strategického seznamu akcí
Starosta předložil zastupitelům Strategický seznam akcí na roky 2014 – 2016. Jedná se
o výhledové investice Obce Starovičky pro toto období. (příloha č. 11)
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Strategický seznam akcí.
9.

Rozpočtové opatření č. 7/2013

Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 7/2013 (příloha č. ),
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2013 s tím, že příjmy obce jsou
navýšeny o 910 000 Kč, výdaje obce jsou rovněž navýšeny o 770 400 Kč, financování
(pol. 8115) byla snížena o částku 140 100 Kč.
10. Různé, diskuse, závěr
a) Odkoupení části pozemku p.č. 49/1
Pan Malinka Matěj, bytem Starovičky čp. 41 žádá o odkoupení části pozemku p.č.
49/1 v k.ú. Starovičky z důvodu špatně umístěného oplocení, které si vyžádal nerovný
terén v lokalitě. Bude nutno vyhotovit geometrický plán, poté pro urychlení procesu
prodeje starosta vyvěsí záměr prodeje části pozemku, dle vyhotoveného GP za cenu
60,- Kč/m2.
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Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 49/1, pověřuje starostu
vyvěšením záměru prodeje pozemků dle vyhotoveného GP.
b) Odkoupení pozemku p.č. 116
Ladislav Tomek ml. žádá o odkoupení pozemku p.č. 116 v k.ú. Starovičky, který se
nachází za domem čp. 35. Starosta navrhuje pozemek zatím neprodávat, protože přes
uvedený pozemek vede polní cesta a prodej pozemku projednat až po provedených
pozemkových úpravách, které by měly být zahájeny v r. 2014. Zastupitelé obce
s uvedeným postupem souhlasí.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO odkládá prodej pozemku p.č. 116.
c) Dar pozemku p.č. 846/38 a 846/39
Starosta předložil zastupitelům darovací smlouvu na pozemky p.č. 846/38 o výměře
148 m2 a 846/39 o výměře 335 m2, vše v k.ú. Starovičky. Pozemky vlastní Pavel a
Jana Pěnčíkovi, Starovičky 105, současní vlastníci darují obci Starovičky uvedené
pozemky z důvodu umístění vodojemu a vodovodního řadu na pozemcích.
(příloha č.12)
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Darovací smlouvu na pozemek p.č. 846/38 o výměře 148 m2
a 846/39 o výměře 335 m2, vše v k.ú. Starovičky
d) Výpůjčka – Hekelovi čp. 98
Paní Hekelová žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000,- Kč
z rozpočtu obce za účelem opravy střechy nemovitosti č.p. 98, na pozemku p.č. 130,
zapsaném na LV 885 po požáru ze dne 12.12.2013, uvedenou částku vrátí na účet obce
do 30. 6. 2014. (příloha č. 13)
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000,- Kč
z rozpočtu obce za účelem opravy střechy nemovitosti č.p. 98, na pozemku p.č. 130,
zapsaném na LV 885 po požáru ze dne 12.12.2013 s termínem vrácení finančních
prostředků do 30. 6. 2014.
e) Dar – Hekelovi čp. 98
Starosta navrhuje poskytnout p. Hekelové čp. 98 finanční dar na úhradu následků
požáru RD čp. 98. Po krátké diskusi navrhují zastupitelé částku 10 000,- Kč.
(příloha č. 14)
Pro: 7 členů ZO
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje finanční dar ve výši 10 000,- Kč na úhradu následků po
požáru RD čp. 98.
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f) Dar AP Investing
Z důvodu dlouholeté spolupráce firmy AP Investing Brno a obce Starovičky nabízí
firma AP Investing s.r.o. dar na podporu kultury a sportu v obci Starovičky formou
finančního příspěvku ve výši 44 000,- Kč. Starosta navrhuje schválit přijetí daru spolu
s předloženou darovací smlouvu. (příloha č. 15)
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje přijetí daru od AP Investing s.r.o. Brno ve výši 44 000,- Kč
na podporu kultury a sportu v obci Starovičky a darovací smlouvu a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
g) Stočné za rok 2013
Starosta předložil zastupitelům žádosti o osvobození části stočného dle ujednání
Dodatku č. 1 ke smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod. (Lenka Doláková, Lenka
Klecandrová, Jana Slavíková, Tereza Slavíková, Karolína Slavíková, Filip Procházka)
Usnesení: ZO bere na vědomí žádosti o osvobození části stočného za rok 2013 dle
ujednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod.
h) Úprava stočného za rok 2013
Pan Josef Sadílek žádá o úpravu výše stočného za rok 2013 pro RD čp. 233, žádá o
prominutí ve výši 41 m3, zastupitelstvo nesouhlasí.
pro: 0
proti: 7
zdržel se: 0
Usnesení: ZO neschvaluje prominutí části stočného za rok 2013 p. Josefu Sadílkovi
čp. 233.
ch) Úprava stočného za rok 2013 - Buchta
Pan Dušan Buchta žádá o částečné prominutí stočného za rok 2013 pro syna V.
Buchty, který nastoupil na VÚT v Brně, zastupitelstvo nesouhlasí, protože se syn
v obci zdržuje, byť nepravidelně, stejně jako ostatní, podobně studující mládež.
pro: 0

proti: 7

zdržel se: 0

Usnesení: ZO neschvaluje prominutí části stočného za rok 2013 p. Buchtovi čp. 110.
i) Osvobození stočné r. 2012 – Sedláček
Pan Václav Sedláček žádá o prominutí poplatku za odvedení odpadních vod za rok
2012 ve výši 68 m3 z celkového množství 124 m3 odebrané vody dle vodoměru fy
VaK Břeclav spol. s.r.o. Uvedené množství bylo použito pro závlahu zemědělských
pozemků.
Pro: 6 členů ZO
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Tomek L.)
Usnesení: ZO schvaluje prominutí poplatku za odvedení odpadních vod za rok 2012
p. Václavu Sedláčkovi čp. 56 ve výši 68 m3.
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j) Osvobození – Thermal Trend
Firma Thermal Trend, spol. s.r.o. žádá o prominutí poplatku za odvedení odpadních
vod za rok 2013 ve výši 1750 m3. Uvedené množství nebylo odvedeno do kanalizační
sítě – jedná se o ztráty vody způsobené technologickým procesem výroby.
Pro: 6 členů ZO

Proti: 1 (Tomek L.)

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prominutí poplatku za odvedení odpadních vod za rok 2013
ve výši 1750 m3 firmě Thermal Trend, spol. s.r.o.
k) Hantály
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu č. 10/2013 bio o provedení svozu a likvidace
biologicky rozložitelného komunálního odpadu, cena je stanovena následovně –
likvidace 350,- Kč/t bez DPH a svoz – 110,- Kč/obyv./rok bez DPH.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu č. 10/2013 bio o provedení svozu a likvidace
biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20.00 hod.
Zapsala: Hana Kapustová
Ve Starovičkách 20. 12. 2013
Ověřovatelé zápisu:

pan Pavel Lang

pan Ladislav Tomek
Pavel Šafařík
místostarosta

……………………………
……………………………
Vladimír Drbola
starosta
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