OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 3/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 11. 12. 2014
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
9 členů ZO
Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Smlouva o poskytnutí dotace – rekonstrukce kanalizace ul. Hlavní
3. Plánovaný seznam akcí obce 2015 - 2018
4. Projednání dodatků smluv se členy SDH Starovičky
5. Výše stočného pro rok 2015
6. Zvolení zástupce pro územní plánování
7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místním poplatku za odpad – změnová
9. Rozpočet obce pro rok 2015
10. Rozpočtový výhled 2014 – 2021
11. Rozpočtové opatření č. 7/2014
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 9 zastupitelů,
tudíž zasedání bylo usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena Iveta Schwarzová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: pan Radim Hovězák
pan Václav Hovězák
S navrženými ověřovateli zápisu souhlasilo 9 přítomných zastupitelů. K zápisu
z minulé schůze ZO nebyly žádné připomínky, byl podepsán ověřovateli zápisu a považuje
se za schválený.
Pro: 9 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 – rekonstrukce kanalizace ul. Hlavní
Před jednáním obdrželi zastupitelé návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje (příloha č. 1). Předmětem je poskytnutí účelové investiční finanční
podpory z rozpočtu JMK ve formě dotace na realizaci projektu „Starovičky – rekonstrukce
stoky BA“ ve výši 375 000 Kč.
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Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na realizaci projektu „Starovičky- rekonstrukce stoky BA“, ZO schvaluje přijetí investiční
dotace ve výši 375 000 Kč na výše uvedenou akci a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
3. Plánovaný seznam akcí obce 2015 - 2018
Dále byl zastupitelům rozeslán návrh plánovaného seznamu akcí pro roky 2015 – 2018
(příloha č. 2). Součástí plánu je např. vybudování inženýrských sítí v lokalitě Zahrady –
I. etapa (2016), vybudování tělocvičny školy a rozšíření MŠ (2017), nebo vybudování
chráněných bytů pro seniory v objektu fary (2018).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Plánovaný seznam akcí Obce Starovičky pro roky 2015 – 2018.
4. Projednání dodatků smluv se členy SDH Starovičky
Starosta informoval zastupitele, že s členy Sboru dobrovolných hasičů obce Starovičky
jsou uzavřeny Dohody o členství. Součástí dohody je rovněž odměna za činnost v SDH.
Navrženou novou smlouvou (příloha č. 3) se tato odměna mění a to tak, že za účast při
požárním technickém nebo jiném zásahu bude členům přiznána paušální finanční odměna ve
výši 200 Kč za zásah.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje nové znění Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných
hasičů Starovičky platné od 1.1.2015.
5. Výše stočného pro rok 2015
Starosta obce předložil zastupitelům výpočet stočného pro rok 2015 (příloha č. 4). Výše
stočného je stanoveno dle finanční analýzy s přihlédnutím na celkovou inflaci za období 2008
– 2014. Výše stočného je snížena s využitím nejvyššího možného snížení 10%. Množství
vypouštěných odpadních vod je u fyzických osob prokazatelně trvale bydlících nebo se
zdržujících v obci Starovičky stanoveno na základě směrných čísel snížených rozhodnutím
ZO Starovičky ze dne 18.12.2012 na průměrnou hodnotu spotřeby pitné vody
- na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 12 m3,
- na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou na kohoutku za rok 28 m3.
Podnikatelé a fyzické osoby vlastnící v obci byt k rekreačnímu bydlení (chataři) hradí stočné
dle vodoměrů – dle odečtů firmy V a K, a.s. Břeclav.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje výši stočného pro rok 2015 bez DPH 43,01 Kč, včetně 15% DPH
49,46 Kč.
6. Zvolení zástupce obce pro územní plánování
V souvislosti s novým volebním obdobím je potřeba jmenovat „určeného zastupitele“ pro
úspěšné a rychlé pořízení územního plánu nebo jeho změn a kvalitní komunikaci obce
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s pořizovatelem i projektantem. Funkce „určeného zastupitele“ zaniká se zánikem mandátu
zastupitele. Po kratší diskusi se zastupitelé shodli, že jako určeného zástupce zvolí starostu
obce.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje pana Vladimíra Drbolu jako určeného zastupitele pro pořizování
územně plánovací dokumentace obce Starovičky pro volební období 2014 – 2018.
7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že od 1. dubna 2014 nabyla účinnosti Vyhláška
č. 48/20014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška
upřesňuje způsob tvorby rezervy - § 13 výše uvedené vyhlášky určuje obsah plánu
financování obnovy vodohospodářského majetku a je provázán s přílohou č. 18 této vyhlášky.
Tato novela je pro obce významná, jelikož doposud nebyla v zákoně definována metodika,
jak rezervu na obnovu majetku tvořit. Neschválení plánu je podle výše uvedeného zákona
správním deliktem s možnou sankcí do 100 tis. Kč. Obec požádala Ing. Jedličku, který
provádí technickou činnost při provozu čistírny odpadních vod v naší obci o vypracování
Plánu obnovy (příloha č. 5). Tento plán se tvoří vždy na 10 let s tím, že po pěti letech by měl
být aktualizován. Jelikož obec nemá doposud vytvořený fond obnovy vodohospodářského
majetku, bude tento předložen spolu se směrnicí k tvorbě a čerpání na nejbližším jednání
zastupitelstva obce.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Starovičky na
období 2015 – 2024 s tím, že si Zastupitelstvo obce Starovičky vyhrazuje rozhodovat
o obsahu plánu v závislosti na aktuální ekonomické situaci obce i situaci vodohospodářského
majetku.
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místním poplatku za odpad – změnová
S ohledem na zvyšující se cenu za stočné se rozhodli zastupitelé snížit poplatek za
komunální odpad tak, aby celkové roční náklady za uvedené služby byly navýšeny
maximálně o 30 Kč/osobu. Bylo tedy nutné změnit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 a
2/2013. Zastupitelé schválili novou vyhlášku, kde sazba poplatku pro poplatníka činí 140 Kč
(příloha č. 6).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Starovičky č. 1/2014, kterou se
mění obecně závazná vyhláška obce Starovičky č. 3/2012 a 2/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
9. Rozpočet obce pro rok 2015
Zastupitelům byl předložen návrh Rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu byl projednán
jak finančním, tak kontrolním výborem obce, byl zveřejněn na úřední desce v době od
3

24.11.2014 do 10.12.2014, i elektronicky. Ve stejné době byl zveřejněn i návrh sociálního
fondu. 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. Oproti zveřejněnému rozpočtu byly navrženy tyto změny:
Příjmová část: přijaté dotace 4xxx snížena o částku 827 300 Kč (Dotace ROP JV – škola)
Financování: zvýšeno o částku 827 300 Kč.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočet obce Starovičky pro rok 2015 s tím, že příjmy obce činí
10 695 200 Kč, výdaje obce činí 11 360 500 Kč, financování 665 300 Kč. ZO schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu – výdaje na paragrafy. ZO schvaluje Rozpočet sociálního fondu
obce pro rok 2015.
10. Rozpočtový výhled 2014 - 2021
Účetní obce Iveta Schwarzová předložila zastupitelům zpracovaný rozpočtový výhled na
období 2014 – 2021 (příloha č. 8).Výhled je zpracovaný do roku 2021 z důvodu splátek úvěru
na výstavbu a rekonstrukci čističky odpadních vod, rok 2014 a 2015 je aktualizován dle
skutečnosti. Do roku 2014 a 2015 je zapracován přijatý krátkodobý úvěr od Komerční banky,
a.s. na přestavbu školy v roce 2014 a jeho splátky. Tento rozpočtový výhled byl zveřejněn
v období 26.11.2014 – 11.12.2014.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Starovičky na roky 2014 – 2021.
11. Rozpočtové opatření č. 7/2014
V dalším bodě jednání účetní obce předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření,
ve kterém byly zohledněny úpravy jednotlivých položek v rámci schválených paragrafů,
navýšeny položky u jednotlivých daní obdržených ze státního rozpočtu aj. (příloha č. 9).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2014.
12. Různé, diskuse, závěr
V posledním bodě jednání byly řešeny následující záležitosti:
a) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330030809/001 „Starovičky,DPk.NN,Šlahař“
Na jednání zastupitelstva obce dne 3.10.2013 byla schválena smlouva o smlouvě
budoucí č. 1030015665/001. Smluvní strany se dohodly na zřízení věcného břemene,
jehož obsahem je právo pro E.ON zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu na pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo firmy E.ON zřídit, mít a
udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění (příloha č. 10).
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Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO014330030809/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400 za jednorázovou
náhradu ve výši 1 500 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
b) Žádost ZŠ a MŠ Starovičky
Poskytnutí finančních prostředků
Ředitelství místní základní a mateřské školy požádalo zastupitelstvo o souhlas
s převodem již poskytnutých finančních prostředků ze mzdových prostředků na
provozní prostředky. Ve schváleném rozpočtu obce činily prostředky na mzdy
50
000 tis. Kč, vyčerpáno bylo 6 304 Kč, požadovaný rozdíl činí 43 700 Kč. Zároveň
požádalo o poskytnutí dalších finančních prostředků na provozní výdaje související
s ukončenou přestavbou a rozšířením kapacity školy (příloha č. 11).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje převod již poskytnutých finančních prostředků z prostředků
na mzdy do finančních prostředků určených na provoz školy ve výši 43 696 Kč, dále
ZO schvaluje navýšení příspěvku na provoz školy o 54 000 Kč.
Žádost o schválení vyřazovacího protokolu
Dále paní ředitelka Mgr. Dana Walterová požádala zastupitele o schválení
vyřazeného majetku z majetku školy na základě provedené fyzické inventury majetku
školy (příloha č. 12). Mezi vyřazeným majetkem vedeným v operativní evidenci
mateřské školy se nachází i vybavení dětského hřiště. Toto vybavení hřiště bylo
nabídnuto obci k dalšímu využití.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Vyřazovací protokol ZŠ a MŠ Starovičky ze dne 1.12.2014.
ZO schvaluje převzetí vyřazeného majetku školy vedeného v operativní evidenci školy
pod inventárním číslem 716 – 729 k dalšímu využití v obci.
c) Kupní smlouva – pozemek p.č. 383 - pod pohostinstvím č.p. 253
Zastupitelům byl předložen návrh kupní smlouvy na pozemek p.č. 383, na kterém
stojí obecní nemovitost – pohostinství č.p. 253 (příloha č. 13). Zastupitelstvo obce o
prodej tohoto pozemku žádalo o úplatný převod tohoto pozemku již v roce 2010
(Usnesení č. 30/2010 ze dne 27.8.2010).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouvu č. UZSVM/BBV/11118/2014BBVM (K 32/13 Maj), na základě které Obec Starovičky nabývá do svého vlastnictví
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pozemek p.č. 383 v k.ú. Starovičky za úplatu ve výši 165 000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
d) Žádost o příspěvek z rozpočtu obce – DH Palavanka
Občanské sdružení DH Palavanka požádala o příspěvek ve výši 10 000 Kč na natočení
prezentace dechové hudby pro pořad televize NOE a vydání videodisku DVD v trvání 90 min.
(příloha č. 14).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro DH Palavanka, ZO
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Starovičky a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
e) Žádost o příspěvek na výchovnou akci „Péťa potřebuje pomoc“
Zastupitelům byla předložena žádost o příspěvek na vydání barevné publikace pro děti pod
názvem „Péťa potřebuje pomoc“, se kterou se na úřad obrátilo IV – Vydavatelství, s.r.o. ,
Praha jako partner Mezinárodní policejní asociace. Publikace reaguje na vzrůstající počet
trestných činů páchaných na dětech. Zastupitelé se rozhodli neposkytnout žádný finanční
příspěvek.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na výchovnou akci „Péťa
potřebuje pomoc“.
f) Odpisový plán obce
Účetní obce předložila zastupitelům Odpisový plán majetku obce (příloha č. 15). Na konci
ledna 2014 vyšla novela zákona českého účetního standartu č. 708. Nově se v bodu 4.11
pracuje s konceptem „zbytkové“hodnoty majetku. Jelikož novela vyšla až v průběhu ledna,
obec již má v průběhu roku zaúčtovány odpisy majetku dle stanovených odpisových plánů,
bude z technických důvodů aplikovat novelizovaný ČÚS 708 až od 1.1.2015.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Odpisový plán obce Starovičky s platností od 1.1.2015.
g) Osvobození části stočného – firma Thermal Trend, s.r.o.
Zastupitelé obce byli obeznámeni s tím, že společnost Thermal Trend, s.r.o. se sídlem ve
Starovičkách byla za rok 2013 osvobozena na základě písemné žádosti od placení části
stočného. Zastupitelé se rozhodli tuto firmu osvobodit i v následujících letech z toho důvodu,
že všechno množství spotřebované vody dle vodoměru nebylo odvedeno do kanalizační sítě –
jedná se o ztráty vody způsobené technologickým procesem výroby.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení: ZO schvaluje prominutí poplatku za odvádění odpadních vod za rok 2014 a
následující roky až do odvolání ve výši 1750 m3 firmě Thermal Trend, spol. s.r.o. z důvodu
ztráty vody, která není odváděna do kanalizace obce, ale je způsobena technologickým
procesem výroby.
h) Dále starosta informoval zastupitele o následujících záležitostech:
- na základě stížností občanů ohledně parkování před dílnou firmy Hands, s.r.o. starosta
navrhl zbudovat automobilové stání pro 3 auta se spoluúčastí fy Hands s.r.o.,
- dotace na akci „Starovičky – zateplení budovy kulturního domu“ bude financována v rámci
podpory „de minimis“ z důvodu získání maximální výše dotace pro uvedený účel,
- starosta pozval zastupitele na Vánoční koncert DH Palavanka,
- obecní ohňostroj bude opět uskutečněn v 0.15 hod. na Nový rok, je to návrat k původnímu
termínu.
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: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 15.12.2014
Ověřovatelé zápisu:

pan Radim Hovězák.

………….………………

pan Václav Hovězák

.…………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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