OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 5/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 29.4.2015
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
9 členů ZO
Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Účetní závěrka obce Starovičky za rok 2014
3. Závěrečný účet obce Starovičky za rok 2014
4. Poměrový koeficient DPH – kulturní dům
5. Veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti s městem Hustopeče
6. Prodej, pronájmy a koupě pozemků
7. Individuální dotace z rozpočtu obce Starovičky
8. Projednání SOD na revitalizaci a provoz veřejného osvětlení
9. Rozpočtové opatření č. 2/2015
10. Růžné, 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: Kateřina Pleskačová, DiS
David Poláček
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. Účetní závěrka obce Starovičky za rok 2014
Účetní obce Iveta Schwarzová na základě vyhlášky č. 220/2013 předložila zastupitelům
potřebné podklady pro schválení účetní závěrky obce Starovičky za rok 2014 (rozvaha, výkaz
zisku a ztráty, příloha, inventarizační zpráva, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření).
Součástí účetní závěrky je i hospodářský výsledek organizace za rok 2014. O schválení účetní
závěrky bude vyhotoven protokol (příloha č. 1).
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Pro: 9 členů ZO

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Starovičky, IČO:
283592 za účetní období 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014.
3. Závěrečný účet obce Starovičky za rok 2014
Zastupitelům byl předložen návrh závěrečného účtu obce Starovičky za rok 2014 (příloha
č. 2). Návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn v době od 1.4. – 17.4.2015 na úřední desce
OÚ Starovičky a na elektronické desce OÚ Starovičky se všemi přílohami. Nikdo z občanů
ani zastupitelů nevznesl žádné připomínky ani námitky proti zveřejněnému návrhu.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Starovičky za rok 2014 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
4. Poměrový koeficient DPH – kulturní dům
Zastupitelé byli seznámeni s podklady pro výpočet koeficientu pronájmu kulturního domu
za rok 2014, který bude sloužit jako podklad pro rozdělování vstupů na ekonomickou činnost
(s možností odpočtu DPH) a ostatní (bez možnosti odpočtu DPH) – zálohový koeficient DPH
pro rok 2015. (příloha č. 3)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje použití vypočítaného poměrového koeficientu u místního
kulturního domu z roku 2014 jako podklad pro použití zálohového koeficientu DPH pro rok
2015. Zálohový koeficient DPH pro rok 2015 činí 0,44.
5. Veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti s městem Hustopeče
Na jednání zastupitelstva obce dne 19.2.2015 zastupitelé schválili podání žádosti
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně –
právní ochrany dětí. Na základě této smlouvy budou po dobu platnosti orgány města
Hustopeče věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve věci sociálně právní
ochrany dětí. Za výkon této činnosti poskytne obec Starovičky městu roční příspěvek ze
svého rozpočtu ve výši 5 787 Kč (příloha č. 4).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
na úseku sociálně – právní ochrany dětí s městem Hustopeče a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
6. Prodeje, pronájmy a koupě pozemků
V tomto bodě jednání se projednávaly záměry zveřejnit prodej pozemků, dále samotné
prodeje, pronájmy a nákup pozemku. Veškeré podklady k projednávaným záležitostem
k jednání obdrželi zastupitelé před jednáním zastupitelstva obce.
a) Záměr prodeje pozemku p.č. 75/1 a p.č. 82 – lokalita U Luže
Na minulém jednání byla zastupitelům předložena žádost o odkoupení částí pozemků
p.č. 75/1 a p.č. 82. Jelikož v požadované lokalitě obec plánuje v budoucnosti vybudovat
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odstavné parkoviště k plánované výstavbě sklepů, provedli zastupitelé obhlídku
pozemků spojenou s vytýčením plánované výstavby přímo na místě. Na základě
místního šetření se zastupitelé rozhodli nabídnout k odprodeji pouze menší část pozemku
p.č. 75/1 o výměře cca 48 m2, část pozemku p.č. 85 o výměře cca 80 m2 ponechat ve
vlastnictví obce na vybudování parkovacích stání (příloha č. 5). Místostarosta obce pan
Pavel Šafařík se zeptal přítomného zástupce žadatelů o koupi pozemku, zda mají zájem
o pozemek, i když se jedná pouze menší pozemek, než původně žádali, na což dostal
kladnou odpověď.
Poté starosta obce seznámil zastupitele s tím, že jelikož se v jeho případě jedná
o možný střet zájmů z důvodu příbuzenského poměru k žadatelům, zdrží se v tomto
případě hlasování.
Dále nechal zastupitele zvolit způsob hlasování, bylo zvoleno hlasování aklamací
(zvednutím ruky).
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Drbola V.)

Usnesení: ZO schvaluje hlasování o variantách prodeje pozemků p.č. 75/1 a p.č. 82
aklamací.
Následně zastupitelé hlasovali o dvou možnostech prodeje: varianta č. 1 – prodat
obě části pozemků o celkové výměře cca 128 m2, nebo variantu č. 2 – prodat pouze menší
část pozemku o výměře cca 46 m2.
Varianta č. 1 – prodat části pozemků p.č. 75/1 a p.č. 82 o celkové výměře cca 128
m2:
Pro: 0

Proti: 7 členů ZO

Zdržel se: 2 (Drbola V., Prátová P.)

Varianta č. 2 – prodat pouze část pozemku p.č. 75/1 o výměře cca 48 m2:
Pro: 6 členů ZO

Proti: 1 (Janoušek)

Zdržel se: 2 (Drbola V, Prátová P.)

Usnesení: ZO schvaluje jednat o prodeji pouze části pozemku p.č. 75/1 s tím, že
zveřejnění záměru bude hlasováno až na dalším jednání ZO – po zpracování GP a přesného
zaměření pozemků. Geometrický plán bude zpracován na náklady žadatelů.
b) Záměr prodeje pozemku p.č. 89/1 a p.č. 89/3 – lokalita U Luže
Starosta obce vyzval nejdříve přítomné žadatele, aby se vyjádřili ke své žádosti
(příloha č. 6). Žadatelé o koupi pozemku sdělili, že koupili nemovitost, jejíž část o
výměře 5 m2 se nachází na pozemku p.č. 89/3, pozemek o výměře 89/1 by rádi koupili
z důvodu přístupu ke zmíněnému objektu ze zadní části. Pozemek p.č. 89/1 je
v uzemním plánu obce vedena jako rezerva pro myslivce. Starosta podotkl, že prodej
pozemku je nevratný stav. Místostarosta obce navrhl dlouhodobý pronájem pozemku
s předkupním právem, zastupitel pan Dolák Tomáš navrhl pozemek pronajat a
v budoucnu na pozemku zřídit parkovací stání pro automobily. Zastupitelé odložili
projednání žádosti na další jednání ZO s tím, že žadatelům byl přislíben dlouhodobý
pronájem pozemků (min. na 5 let) s možností předkupního práva.

3

c) Koupě pozemku p.č. 681/2 díl „a“ a 682/2 díl „b“ – sběrný dvůr
Zastupitelé obce byli seznámeni s tím, že při realizaci investiční akce „Rozšíření
sběrného dvora Starovičky“ spolufinancované z rozpočtu EU bylo zjištěno, že projekt je
zakreslen částečně na pozemku, který není ve vlastnictví obce (příloha č. 7).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje koupi pozemků p.č. 681/2 díl „a“ o výměře 5m2 a pozemek p.č.
682/2 díl „b“ o výměře 0,02 m2 v k.ú. Starovičky, které vznikly oddělením dle GP č. 59867/2015 za cenu 60 Kč za m2. ZO schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do KN, jakož
i daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
d) Prodej pozemku p.č. 595/24 (nad sklepem)
Na jednání ZO dne 19.2.2015 byl projednán záměr prodeje pozemku p.č. 595/24, který se
nachází nad sklepem v soukromém vlastnictví žadatele (příloha č. 8). Pozemek p.č. 595/24
vznikl na základě GP č. 593/196/2014 z pozemku p.č. 595/1. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce OÚ Starovičky v době od 23.2. – 10.3.2015.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Dolák T.)

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 595/24 – ostatní plocha o výměře 70 m2
v k.ú. Starovičky za cenu 60 Kč za m2 manželům Miroslavu a Ludmile Dolákovým, bytem
Starovičky č.p. 248. ZO schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
e) Pronájem části pozemku p.č. 575 (za hasičkou)
V lokalitě za hasičskou zbrojnicí obec pronajímala v posledních cca 3 letech pozemek pod
stánkem na občerstvení. Jelikož nájemní smlouva zanikla k datu 31.12.2014, byl opět v době
od 23.2.2015 – 10.3.2015 zveřejněn záměr pronajat tento pozemek na stánek s občerstvením
(příloha č. 9). Někteří zastupitelé měli připomínky, že stánek, který ve kterém se má
občerstvení nabízet, je ve špatném hygienickém stavu a upozorňují, že by se měl před
zahájením prodeje uvést do provozuschopného stavu.
Pro: 6 členů ZO

Proti: 2 (Hovězák V., Šafařík P.)

Zdržel se: 1 (Janoušek J.)

Usnesení: ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 575 o výměře 50 m2 panu Oldřichu
Lesnerovi, bytem Starovičky č.p. 16 za celkovou cenu 1 000 Kč na dobu určitou do
31.12.2015.
7. Individuální dotace z rozpočtu obce Starovičky
Starosta obce přednesl zastupitelům obce následující žádosti o dotace. Všechny žádosti
splňují podmínky dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Vzhledem k objemu prostředků rozpočtu obce zastupitelé rozhodli, že obec nebude
vypisovat žádný dotační program, ale bude poskytovat všechny dotace v rámci
„individuálních“ dotací – tzn. na základě žádostí jednotlivých spolků, organizací atd.
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a) Žádost o dotaci - SDH Starovičky – činnost mladých hasičů
Jako první byla předložena žádost místního Sdružení dobrovolných hasičů na provozní
činnost mladých hasičů – jedná se o nákup spotřebního materiálu aj. (příloha č. 10).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč na provozní činnost mladých
hasičů pro SDH Starovičky. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Starovičky a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
b) Žádost o dotaci – SDH Starovičky – provozní činnost SDH
Dále byla předložena žádost Sdružení dobrovolných hasičů na provozní činnost celé
jednotky (příloha č. 11).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč na provozní činnost SDH
Starovičky. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Starovičky a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
c) Žádost o dotaci – Sdružení dětí a mládeže Duhový svět Hustopeče
Jako poslední obdrželi zastupitelé žádost Sdružení dětí a mládeže Duhový svět – TS
Lady Stars Hustopeče na celoroční provoz tanečních skupin Baby Stars a Lady Stars,
které je prezentováno formou veřejných vystoupení v ČR i v zahraničí (příloha č. 12).
Jelikož se jedná o organizaci se sídlem v Hustopečích, kterou navštěvuje pouze určitý
počet místních dětí, rozhodli se zastupitelé přispět částkou 1000 Kč na člena.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč na celoroční provoz kroužku TS
Baby Stars a Lady Stars pro organizaci Sdružení dětí a mládeže Duhový svět Hustopeče ZO
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Starovičky a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
8. Projednání SoD na revitalizaci a provoz veřejného osvětlení
Na pravidelné neveřejné poradě zastupitelé navštívili obec Morkůvky, kde firma Energie
pod kontrolou, o.p.s. již provozuje veřejné osvětlení, aby viděli osvětlení v praxi. Zasedání
zastupitelstva obce se zúčastnil rovněž zástupce společnosti pan Tejml, který znovu přednesl
zastupitelům nabídku a zodpověděl dotazy. Smlouva je navržena na dobu 15 let, přičemž
roční investiční náklady obce budou činit 194 184 Kč, roční provozní náklady činí 78 456 Kč,
hrazeno měsíčními splátkami. (přílohy č. 13). Veškeré opravy veřejného osvětlení bude po
podpisu smlouvy provádět firma Energie pod kontrolou, o.p.s. Po krátké diskusi byla
zástpcem společnosti nabídnuta provozní smlouva na dobu 18-ti let, v tomto případě bude
průměrná společná roční splátka činit 187 tis. Kč. Pro srovnání – dosavadní průměrné náklady
na provoz VO se během posledních tří let pohybují ve výši cca 184 tis. Kč/rok.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0
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Zdržel se: 1 (Pleskačová K.)

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na revitalizaci distribuční sítě
elektrické energie soustavy veřejného osvětlení (dále jen „smlouva o dílo“) a Smlouvu o
správě a provozování veřejného osvětlení (dále jen „smlouva o provozování“) se společností
Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost (dále jen „zhotovitel“). Zastupitelstvo
obce dále schvaluje rozpočet pro výše uvedené smlouvy o dílo a smlouvy o provozování na
základě cenové kalkulace číslo 2015052, která bude tvořit Přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí znění odstavce 8., článku XV., výše zmíněné smlouvy o
dílo, který opravňuje zhotovitele postoupit vzniklou pohledávku třetí osobě, zejména
subjektu, který má licenci ČNB k poskytování bankovních služeb, mimo jiné i
Československé obchodní bance, a.s. V případě, že zhotovitel toto sjednané právo uplatní,
zplnomocňuje zastupitelstvo starostu obce k uznání takto vzniklého závazku vůči třetí osobě a
k podpisu dokumentu uznávající tento závazek. Zhotovitel prohlašuje, že postoupení
pohledávky nemá žádný vliv na její dohodnutou výši a nezprošťuje společnost žádných
závazků a povinností z výše uvedené smlouvy plynoucí.
9. Rozpočtové opatření č. 2/2015
Účetní obce přednesla zastupitelům navržené rozpočtové opatření. Příjmy obce jsou
navýšeny o dotace z úřadu práce na pracovníky přijaté na úklid obce, dále o dotace ze SFŽP a
EU – Rozšíření sběrného dvora a Energetické úspory KD, dále za prodej obecních
nemovitostí, poplatek za odpad a psy. Výdaje jsou navýšeny o čerpání výše uvedených dotací,
a drobné provozní náklady (příloha č. 14).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015 s tím, že příjmy obce jsou navýšeny
o částku 4 983 600 Kč, výdaje obce jsou rovněž navýšeny o částku 4 893 600 Kč.
10. Různé, diskuse, závěr
V následujícím bodě se projednávaly záležitosti, které nebyly zapsány v programu
jednání.
a) Pojištění právní ochrany
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnil pan Pavel Jurica, zástupce společnosti D.A.S.
Rechtsschutz AG, který zastupitelům předložil nabídku jejich společnosti. Seznámil je s tím,
že účelem pojištění právní ochrany jak zastupitelů, tak zaměstnanců obce je mimo jiné
získání okamžité právní telefonické porady, zastupování a obrana jak mimosoudní, tak
soudní cestou. Účelem pojištění právní ochrany je také odstranit nebo zmírnit nepříznivé
důsledky právních sporů, podporuje pojištěného nejen radou, ale i skutkem při prosazování
jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů a zajištění spolehlivé
právní zázemí. Starosta obce informoval zastupitele, že v případě souhlasu s uzavřením
navrhované smlouvy s firmou D.A.S. by bylo vhodné ukončit smlouvu s JUDr. Pekárkem,
který pro obec provádí právní služby (přestupkovou komisi). Tato služba by byla řešena
s JUDr. Hájkem, který přestupkovou agendu provádí pro většinu okolních obcí, se
sjednanou cenou za jednotlivé přestupky oproti původní paušální sazbě.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Janoušek J.)

Usnesení: ZO schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
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b) Žádost o prominutí nájemného – obchod č.p. 62
Zastupitelům byla předložena žádost nájemce nebytových prostor – obchod č.p. 62 o
snížení nájemného za období duben – červen 2015 z důvodu probíhající rekonstrukce Hlavní
silnice, díky čemuž obchodu výrazně klesla tržba (příloha č. 15). Dále nájemce požádal o
odstranění dopravní značky „Zákaz stání“ a vodorovného značení „Zákaz zastavení“ před
poštovním střediskem. Vozidla pošty zde již nestaví a místo je blokováno po celý den.
Navíc vytvořením ostrůvků na rekonstruované komunikaci se značně omezilo parkovací
stání před prodejnou. Starosta informoval zastupitele, že na základě vyjádření České pošty,
s.p. lze dopravní značení zrušit. Starosta obce navrhl možné snížení nájemného, ale jelikož
zastupitelé tuto možnost odmítli, nechal starosta hlasovat o snížení požadovaného
nájemného.
Pro: 1 (Pleskačová K.)

Proti: 7 členů ZO

Zdržel se: 1 (Janoušek J.)

Usnesení: ZO neschválilo snížení nájemného nebytových prostor – obchod č.p. 62 na
období duben – červen 2015.
c) Výsledky výběrových řízení - investiční akce
V uplynulých dnech proběhly následující výběrová řízení na tyto investiční akce:
-

Starovičky, Zahrady I. etapa – IS
Vzhledem k připravovanému prodeji stavebních pozemků v lokalitě Zahrady – I.
etapa bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele projektových prací na inženýrské
sítě a komunikace (příloha č. 16).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Starovičky, Zahrady I.
etapa – IS“. ZO schvaluje návrh Smlouvy o dílo na akci „Starovičky, Zahrady I. etapa
– IS“ s Ing. Arnoštem Hájkem, projektová činnost ve výstavbě, se sídlem J. Vávry 34/17,
664 91 Ivančice IČ: 65785355 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
-

Zvýšení bezpečnosti chodců – III. etapa
V loňském roce se obci z důvodu chyby v projektu nepodařilo získat dotaci na
poslední fázi projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců – III. etapa“. V letošním roce se
ale obci dotaci získat podařilo, proto bylo uskutečněno výběrové řízení na dodavatele
stavby, kterým se stala firma Stavby RUFA s.r.o. (příloha č. 17).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Zvýšení bezpečnosti
chodců – III. etapa“. ZO schvaluje návrh Smlouvy o dílo na akci „Zvýšení
bezpečnosti chodců – III. etapa“ s firmou Stavby RUFA s.r.o., Boudky 597, Velké
Němčice, IČ: 29313449 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
-

Starovičky – vybudování dětského hřiště II. etapa
Starosta informoval zastupitele, že na tuto akci (rozšíření dětského hřiště u školy) si
nechal zpracovat nabídky od tří firem, nejvýhodnější nabídku měla firma Bonita
Group Service s.r.o. z Tišnova (příloha č. 18). V případě získání dotace na výše
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uvedenou akci bude smlouva podepsána s firmou, která měla nejvýhodnější cenovou
nabídku. Zastupitelka obce paní Kateřina Pleskačová upozornila, že u dětského hřiště
je málo stinných ploch, starosta odpověděl, že je zde málo místa na vysazení více
stromů.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje v případě získání dotace na akci „Starovičky – vybudování
dětského hřiště II. etapa“ podepsání smlouvy o dílo s firmou Bonita Group Service
s.r.o., se sídlem Koráb 131, Tišnov, IČ: 27738795.
d) Český svaz bojovníků za svobodu – žádost o příspěvek na vydání publikace
Dále byli zastupitelé seznámeni se žádostí Českého svazu bojovníků za svobodu se
sídlem v Břeclavi, kteří připravili k vydání publikaci mapující památníky osvobození pod
názvem „Po stopách památníků osvobození na Břeclavsku“, která obsahuje i památník
osvobození v obci Starovičky a žádají o finanční příspěvek na vydání této publikace.
Pro: 0

Proti: 7 členů ZO

Zdržel se: 2 (Hovězák V., Pleskačová K.)

Usnesení: ZO zamítlo poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace „Po stopách
památníků osvobození na Břeclavsku“.
e) Navýšení počtu pracovníků na veřejně prospěšné práce – úklid obce
Obec Starovičky má schválených 5 pracovních míst pro pracovníky na veřejně
prospěšné práce. Protože úřad práce finančně podporuje zaměstnávání pracovníků
dlouhodobě vedených v evidenci ÚP, zejména na zkrácené pracovní úvazky, sdělil starosta
zastupitelům, že pro obec je finančně výhodnější zaměstnat více pracovníků na zkrácený
úvazek.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje navýšení počtu pracovních míst pracovníků přijatých na veřejně
prospěšné práce na celkový počet 6 pracovních míst.
Dále byli zastupitelé seznámeni:
-

s výsledkem proběhlých oslav 70. výročí osvobození obce Starovičky,

-

se situačním plánem plánované novostavby RD – investor Aleš Babák (bývalá stodola
vedle OÚ),

-

s průběhem dvou investičních akcí – zateplení KD a rozšíření SD.

-

Zastupitel pan Tomáš Dolák informoval o připravované akci kulturní komise „Setkání
se sportovci“ a o odložení akce „Pálení čarodějnic“ z důvodu nepříznivé předpovědi
počasí.

Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 22.15 hod.
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Zapsala: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 5.5.2015
Ověřovatelé zápisu:

Kateřina Pleskačová, DiS

………….………………

David Poláček

.…………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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