OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 30/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 30. 9. 2014
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
7 členů ZO
Program:

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

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Smlouva o poskytnutí dotace z JMK - hasiči
Prodeje pozemků
Bezúplatné nabytí vodovodu a vodojemu od ZD KLAS Starovičky
Rozpočtové opatření č. 5/2014
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
7 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 7 přítomných zastupitelů. K zápisu
z minulé schůze ZO nebyly žádné připomínky, byl podepsán ověřovateli zápisu a
považuje se za schválený.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK - hasiči
Spolu s pozvánkou na jednání obdrželi zastupitelé i návrh Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK ve výši 50 000 Kč na pořízení zásahové výstroje a výzbroje
jednotky SDH (příloha č. 1).
Pro: 7 členů ZO

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu „Pořízení zásahové výstroje a
výzbroje jednotky SDH“, schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. 026600/14/OkH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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3. Prodeje pozemků
Zastupitelům byly předloženy žádosti o koupi pozemku.
a) pozemek p.č. 85 – u Luže
Zastupitelům byly předloženy dvě žádosti o koupi. Zastupitelé odložili projednání
prodeje tohoto pozemku na jednání nového zastupitelstva obce z důvodu nejasností při
identifikaci jednoho z žadatelů.
b) pozemek p.č. 756/2
Zastupitelům byla předložena žádost o koupi pozemku p. č. 756/2, který je ve
vlastnictví obce a na němž se nachází část domu (veranda) č. p. 193. Z tohoto důvodu
je cena stanovena jako za stavební pozemek. Záměr prodeje byl schválen na jednání
ZO dne 28. 8. 2014 a zveřejněn v době od 1. 9. 2014 do 16. 9. 2014.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 756/2 o výměře 50 m2 za 300 Kč/m2, tj.
celkem 15 000 Kč panu Davidu Rousovi, bytem Mezihoří 172, Moravské Knínice
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad a daň z nabytí
nemovitých věcí.
4. Bezúplatné nabytí vodovodu a vodojemu od ZD KLAS Starovičky
Starosta obce sdělil zastupitelům, že KLAS – družstvo Starovičky má ve svém
vlastnictví vodojem a vodovod, který byl zkolaudován v roce 2003. Obec Starovičky
plánuje prodej pozemků v lokalitě „Zahrady“ pro výstavbu nových rodinných domů.
Proto obec požádala společnost V a K, a.s Břeclav o posílení vodovodního řadu v této
lokalitě. KLAS – družstvo Starovičky dále nehodlá tento vodovod využívat, proto ho
nabídla formou darovací smlouvy (příloha č. 2) do vlastnictví Obce Starovičky, která
následně může uzavřít smlouvu o provozování tohoto vodovodu se společností Vak,
a.s Břeclav.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje přijetí daru – vodního díla „ZD Šakvice – vodovod a
vodojem Starovičky v hodnotě 100 Kč, schvaluje předloženou darovací smlouvu a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
5. Rozpočtové opatření č. 5/2014
Účetní Iveta Schwarzová seznámila zastupitele s navrhovaným rozpočtovým
opatřením. Příjmy obce jsou navýšeny zejména o dotaci na volby do ZO a o dotaci na
vybavení pro JSDH obce Starovičky, výdaje jsou navýšeny o čerpání těchto dotací,
dále jsou výdaje především upraveny dle skutečného čerpání jednotlivých položek
rozpočtu (příloha č. 3).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2014 s tím, že příjmy obce jsou
navýšeny o 122 100 Kč, výdaje obce jsou rovněž navýšeny o částku 122 100 Kč.
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6. Různé, diskuse, závěr
a) Žádost o poskytnutí příspěvku – Juška Radek
Zastupitelé obdrželi žádost o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů související
se sportovní činností pro pana Radka Jušku, který se pravidelně účastní mezinárodních
soutěží v atletice a tím zároveň reprezentuje i naši obec. Zastupitelé souhlasili
s příspěvkem s ohledem na velice dobré sportovní výsledky s podmínkou aktivní
propagace a reprezentace obce (příloha č. 4).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na pokrytí nákladů
související se sportovní atletickou činností Radka Jušky, schvaluje návrh Smlouvy
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
b) Žádost o dotaci na dopravu – divadelní spolek Kadet
Divadelní spolek Kadet zastoupený paní Annou Haluzovou předložil zastupitelům
žádost o poskytnutí dotace na přepravu členů divadelního souboru a kulis na divadelní
představení, které odehrají v lázních Hodonín (příloha č. 5).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje úhradu dopravy divadelního spolku Kadet na divadelní
představení v lázních Hodonín.
c) ČR – UZSVM - Smlouva o služebnosti inženýrské sítě – kanalizace u Luže
Na jednání ZO dne 28. 8. 2014 zastupitelé neschválili návrh smlouvy č. VB
007/14 MM o služebnosti inženýrské sítě na nově vybudovanou kanalizaci v lokalitě
u Luže na pozemku parc. č. 1012/1 ve vlastnictví ČR z důvodu vysoké úplaty. Na
základě sdělení o odmítnutí schválit podpis výše uvedené smlouvy obdržela obec od
ÚZSVM odpověď, ve které úřad oznamuje, že cena za zřízení věcného břemene je
tvořena dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. platné od 1.1.2014, a pokud nebude záležitost
věcného břemene vyřízena, není možno dokončit převod pozemku, na kterém se
nachází inženýrské sítě, do vlastnictví obce Starovičky (příloha č. 6).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. VB 007/14 MM a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
d) Odpisový plán – konvektomat ŠJ
V souvislosti s rozšířením kapacity místní školy byla školní jídelna vybavena
novým konvektomatem. Konvektomat je gastronomické zařízení, které šetří náklady na
potraviny, čas, energii a snižuje pracnost přípravy pokrmů. Pracuje se třemi základními
varnými režimy (pára, horký vzduch a kombinace páry a horkého vzduchu), lze v něm
zhotovit téměř celé menu najednou a je snadný na údržbu. Vedení školy předložilo
zastupitelstvu obce odpisový plán pro rok 2014 a 2015 s tím, že konvektomat bude
odpisován 10 let měsíčními účetními odpisy (příloha č. 7).
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Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Odpisový plán konvektomatu UNO vč. podstavce příspěvkové
organizace Základní a Mateřská škola Starovičky.
e) Vyřazení knih z místní knihovny
Vedoucí místní knihovny paní Marie Bendová předložila zastupitelům žádost o schválení
vyřazovacího protokolu. V místní knihovně byla provedena revize knihovního fondu, na
základě které byly vyřazeny všechny opotřebené a nepotřebné (u kterých nebyla provedena
výpůjčka přes 10 let a více) knihy (příloha č. 8).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje vyřazení knih z místní knihovny dle navrženého vyřazovacího
protokolu.
f) Výběrové řízení
Zastupitelům byly předloženy návrhy zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky
pro výběr dodavatele na následující veřejné zakázky spolufinancované ze Evropské unie –
Operačního programu Životní prostředí pro vodu, vzduch a přírodu. V obou zadávacích
řízeních zastupuje obec firma Atregia s.r.o., IČO 02017342.
„Starovičky – realizace energetických úspor objektu kulturního domu“ - projekt řeší
rekonstrukci střechy a celkové zateplení budovy KD a pohostinství (příloha č. 9).
„Rozšíření sběrného dvora Starovičky“ – v rámci této akce bude rozšířena plocha
stávajícího sběrného dvora a zvýší se jeho kapacita (příloha č. 10).
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
ZO schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky pro výběr dodavatele
k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Starovičky –
realizace energetických úspor objektu kulturního domu“.
ZO schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky pro výběr dodavatele
k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci “Rozšíření sběrného
dvora Starovičky“.
g) Zastupitelé vzali na vědomí následující informace starosty:
- sdělení Regionální rady ROP Jihovýchod o výsledku odvolání k provedenému výběrovému
řízení týkajícího se rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Starovičky,
- jako zástupce obce Starovičky v Burčákové unii se Burčákových slavností v Hustopečích
zúčastní pan Tomáš Dolák,
- starosta informoval zastupitele, že v roce 2015 obec plánuje při příležitosti 70. výročí
osvobození obce ve spolupráci s Klubem vojenské historie, zastoupeným panem Radkem
Haraštou, uspořádání přehlídky vývoje tanků od historie po současnost včetně jejich
dynamických ukázek (cca 7 vozidel) a krátké bojové bitvy s historickou technikou
s jednotkami v dobových uniformách,
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- dále byli zastupitelé seznámeni s informací, že Krajský úřad JmK bude projednávat žádost
o dotaci na výstavbu kanalizace na ul. Hlavní,
- dále zastupitelé projednali další úpravu polních cest, při které by byl použit recyklát
uskladněný v areálu firmy KLAS – družstvo Starovičky,
- zastupitelé pověřili starostu obce zjištěním informace o problémech při umístění sídla
provozovny fyzické osoby v objektu pohostinství ve vlastnictví obce.
Dále pan Tomáš Dolák navrhl zastupitelům uspořádat mezi občany anketu o přesunu termínu
konání místních krojových hodů nejlépe do období prázdnin. Zastupitelé tuto informaci vzali
na vědomí.
Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20.30 hod.
Zapsala: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 3.10.2014
Ověřovatelé zápisu:

pan Pavel Lang

……………………………

pan David Poláček

……………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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