OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 27/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 3. 7. 2014
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
6 členů ZO (pan Tomek Ladislav přišel na jednání na začátku
projednávání bodu č. 4)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Navýšení kapacity Mateřské školy Starovičky
Výběrové řízení a smlouvy o dílo – investiční akce
Prodeje a pronájmy pozemků
Počet členů zastupitelstva ve volebním období 2014 - 2018
Dotace ze SFŽP ČR – Výsadba krajinných prvků - Tálky
Dotace z rozpočtu obce – TJ Starovičky – regenerace trávníku
Rozpočtové opatření č. 3/2014
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 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. K zápisu
z minulé schůze ZO nebyly žádné připomínky, byl podepsán ověřovateli zápisu a
považuje se za schválený.
Pro: 5 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Navýšení kapacity Mateřské školy Starovičky
Ředitelka místní ZŠ a MŠ v souvislosti s probíhající přestavbou budovy školy
požádala zastupitele o souhlas s navýšením kapacity počtu dětí – ze stávajících 25 dětí
po navýšení na 40 dětí (příloha č. 1). Zájem rodičů o umístění dětí do MŠ převyšuje
nynější kapacitu, souhlas bude předložen spolu s žádostí Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje.
Pro: 5 členů ZO

Proti : 0
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Zdržel se : 0

Usnesení:
1. ZO schvaluje navýšení kapacity v Mateřské škole subjektu Základní škola a
Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav z 25 stávajících dětí na 40 dětí.
2. ZO pověřuje ředitelku subjektu, jehož činnost vykonává mateřská škola
Starovičky, okres Břeclav, Mgr. Danu Walterovou k podání výše uvedené žádosti
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odbor školství.
3. Výběrové řízení a smlouvy o dílo – investiční akce
Nejdříve starosta sdělil zastupitelům, že kvůli malému počtu uchazečů bylo
zrušeno výběrové řízení na dodavatele vybavení pro ZŠ a MŠ Starovičky a bylo
vyhlášeno výběrové řízení nové, které se bude konat 11. 7. 2014.
Dále byly zastupitelům na vědomí předloženy příkazní smlouvy na autorský
dozor a technický dozor investora, které byly uzavřeny s projektantem Ing. Václavem
Cichrou, IČO 41530047 na akci Rozšíření kapacity Základní a Mateřské školy
Starovičky (příloha č. 2 a 3).
Jako poslední v tomto bodu jednání byla zastupitelům předložena smlouva o
dílo na provedení dotačního managementu projektu „Rozšíření sběrného dvora
Starovičky“ spolufinancovaného z OP Životní prostřední s firmou Atregia s.r.o., IČO
02017342 (příloha č. 4). Dílem se rozumí monitoring dotace po dobu realizace a
organizace výběrového řízení na stavební práce.
Pro: 5 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje znění Smlouvy o dílo s firmou Atregia s.r.o., IČO 02017342
na akci „Rozšíření sběrného dvora Starovičky“ a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
4. Prodeje a pronájmy pozemků
Na začátku projednávání čtvrtého bodu se dostavil zastupitel pan Ladislav Tomek.
a) Prodej pozemku p.č. 770 v k.ú. Starovičky – pod trafostanicí
Na minulém jednání zastupitelstva obce byl schválen záměr prodeje pozemku,
který se nachází pod trafostanicí, která je ve vlastnictví firmy E.ON ČR, s.r.o. (příloha
č. 5). Záměr prodeje tohoto pozemku byl zveřejněn v době od 19.5.2014 do 30.6.2014.
Pro: 6 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 770 v k.ú. Starovičky o výměře 6 m2
firmě E. ON Distribuce, a.s., IČO 28085400 za cenu 300 Kč za 1 m 2, tj. celkem 1800
Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
b) Pronájem pozemku KN p.č. 1045/19 o výměře 2 915 m2
Rovněž na minulém jednání zastupitelstva bylo schváleno zveřejnění záměru
pronájmu pozemku – orné půdy p.č. 1045/19 o výměře 2 915 m2. Záměr pronájmu
(pachtu) byl zveřejněn v době od 19.5.2014 do 3.6.2014. Doba pronájmu (pachtu) je
stanovena na 20 let. Z důvodu využívání tohoto pozemku dílnou s chráněnými
pracovními místy je pachtovné stanoveno bez finančního vyrovnání, pouze za údržbu
pozemku (příloha č. 6).
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Pro: 6 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s firmou Hands
s.r.o., IČO 02412331 se sídlem Starovičky 59 na pozemek p.č. 1045/19, orná půda
o výměře 2915 m2 na dobu určitou do 30.9.2034 s tím, že pachtovné je pouze za
údržbu uvedeného pozemku, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5. Počet členů zastupitelstva ve volebním období 2014 - 2018
Starosta seznámil zastupitele s možností změnit počet členů zastupitelstva v příštím
volebním období (2014 – 2018). Zastupitelé se dohodli na tom, že stávající počet
členů zastupitelstva je z důvodu velikosti obce přiměřený a není třeba počet měnit.
Starosta dal hlasovat o tom, aby zastupitelstvo v příštím volebním období mělo stejný
počet členů jako doposud, tzn. 9 členů ZO.
Pro: 6 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje, že Zastupitelstvo obce Starovičky bude ve volebním období
2014 – 2018 i nadále 9ti členné.
6. Dotace ze SFŽP ČR – Výsadba krajinných prvků - Tálky
Před jednáním zastupitelstva obdrželi zastupitelé Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(příloha č. 7) a návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Výsadba
krajinných prvků v k.ú. Starovičky“ (příloha č. 8).
Pro: 6 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace v rámci Operačního programu Životní
prostředí, Prioritní osa 5 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.3 –
Obnova krajinných struktur, název projektu CZ.1.02/6.3.00/11.12177 Výsadba
krajinných prvků v k.ú. Starovičky. ZO schvaluje znění Smlouvy č. 11098856
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Výsadba krajinných prvků v k.ú.
Starovičky“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
7. Dotace z rozpočtu obce – TJ Starovičky – regenerace trávníku
Organizace TJ Starovičky požádala obec o neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce
na regeneraci trávníku na hřišti (příloha č. 9). O nutnosti regenerace trávníku z důvodu
houbových chorob informoval zastupitele pan Václav Hovězák již na minulém jednání
(viz bod 10 – Různé, písm. f).
Pro: 6 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 29 000 Kč pro TJ
Starovičky na regeneraci trávníku, schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Starovičky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
8. Rozpočtové opatření č. 3/2014
Účetní obce předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření, které upravuje
schválený rozpočet zejména ve výdajové části (přesun finančních prostředků
3

z plánované výstavby dětského hřiště a plánované rekonstrukce chodníků – III. etapa
na probíhající rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ Starovičky aj.) – příloha č. 10.
Pro: 6 členů ZO
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2014 s tím, že příjmy obce jsou
sníženy o 10 tis. Kč, výdaje obce jsou rovněž sníženy o 10 tis. Kč.
9. Různé, diskuse, závěr
a) Změna složení Požární jednotky obce Starovičky od 1.7.2014
Na základě změn v požární jednotce (Petr Ovísek, Radim Hovězák a Václav
Hovězák se vzdali členství) bylo zastupitelům předloženo nové složení požární
jednotky. Požární jednotka obce je nyní 12ti členná.
Pro: 6 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje k datu 1.7.2014 nové složení Požární jednotky obce
Starovičky, ZO schvaluje uzavření Dohody o členství s panem Adamem Janouškem.
b) Žádost o pronájem obecního bytu
Starosta informoval zastupitele o žádosti o pronájem obecního bytu. Tuto žádost
vzali zastupitelé na vědomí s tím, že v současné době není žádný volný obecní byt
k dispozici.
c) Různé:
V posledním bodu jednání starosta informoval zastupitele o získání dotace na
zateplení kulturního domu a o vývoji průběhu splátek splátkového kalendáře – smluvní
pokuta za neoprávněný převod pozemků v lokalitě Tálky.
Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 19.50 hod.
Zapsala: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 7.7.2014
Ověřovatelé zápisu:

pan Pavel Lang

……………………………

pan David Poláček

……………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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