OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 12/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 26. 5. 2016
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
9 členů ZO
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Žádost o dotace z rozpočtu obce Starovičky
Dotace z JMK a MMR
Poptávkové řízení: Zahrady I – propustek
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Růžné, diskuse, závěr.

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 všech
9 zastupitelů, tudíž zasedání bylo usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena Iveta Schwarzová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: Poláček David
Janoušek Josef, Bc.
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. Žádost o dotace z rozpočtu obce Starovičky
a) Žádost o dotaci – Myslivecké sdružení Starovičky
Myslivecké sdružení Starovičky požádalo o dotaci z rozpočtu obce Starovičky (příloha
č. 1 a 2).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje přidělení dotace ve výši 10 000 Kč Mysliveckému sdružení
Starovičky, IČ: 484 550 67 na uspořádání střelecké soutěže na střelnici MS Starovičky,
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instalaci pachového ohradníku kolem silnic v revíru MS Starovičky a údržbu střelnice. ZO
schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Starovičky a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
b) Žádost o dotaci – Vinařský spolek Starovičky, o.s.
Zastupitelům byla opětovně předložena žádost o dotaci z rozpočtu obce od Vinařského
spolku na pořízení nerezových chladicích boxů a nerezových vyplachovaček sklenic, kterou
zastupitelé odložili z minulého jednání zastupitelstva, aby měli čas na rozmyšlení. V diskusi
k tomuto bodu jednání starosta navrhl, že vzhledem k tomu, že přislíbená dotace od
Vinařského fondu činí pouze 30 % nákladů na celou akci a také k momentálně minimálním
volným rozpočtovým zdrojům obce, je možné v budoucnu zakoupit požadovaný majetek celý
z vlastních zdrojů do vlastnictví obce Starovičky. Poté nechal starosta znovu hlasovat o
poskytnutí dotace na výše uvedený účel pro Vinařský spolek Starovičky, o. s. (příloha č. 3).
Pro:
1 (Bc. Janoušek J.)
Proti:
5 (Hovězák Václav, Hovězák R., Poláček D., Pleskačová K. DiS, Drbola V.)
Zdržel se: 3 (Šafařík P., Dolák T., Prátová P. DiS)
Usnesení: ZO neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Starovičky Vinařskému spolku
Starovičky, o.s., IČ: 22756493 na pořízení 2 ks nerezových chladicích boxů a 2 ks nerezových
vyplachovaček sklenic.
3. Dotace z JMK a MMR
a) Pořízení hasičského automobilu
Starosta informoval zastupitele, že byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra –
generální ředitelství HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu, předpokládaná
pořizovací cena činí 1 090 tis. Kč, požadovaná dotace je 450 tis. Kč, předpokládané vlastní
zdroje obce budou cca 640 tis. Kč. Poskytovatel dotace požaduje závazek obce, že akci plně
dofinancuje. Teprve s tímto odsouhlaseným závazkem je možné podat žádost o registraci akce
(příloha č. 4). Starosta zároveň informoval zastupitele, že na uvedenou akci je současně
projednávána dotace z rozpočtu JMK ve výši 300 tis. Kč.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 1 (Dolák T.)

Zdržel se: 1 (Prátová P. DiS)

Usnesení: Zastupitelstvo obce Starovičky se zavazuje dofinancovat z vlastních
zdrojů akci Starovičky – dopravní automobil dle Dokumentace projektu EDS
014D241006263 - Investiční bilance potřeb a zdrojů finan. akce ve výši zbylých zdrojů
nutných pro realizaci uvedené akce a pověřuje starostu obce podáním žádosti o registraci
akce.
Dále starosta informoval zastupitele o nabídce firmy Hands s. r. o. na dodání cisternového
automobilu, které by se používalo také jako ukázkové auto – vzhledem k tomu, že obec hodlá
pořídit nové dopravní hasičské auto z dotačních prostředků, nemá volné parkovací místo a
investic do požární ochrany je v současné době již dostatek, zastupitelé tuto nabídku odmítli.
b) Rekonstrukce hasičky II. etapa
Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci
hasičské zbrojnice II. etapa z rozpočtu JMK. Výše dotace činí 200 tis. Kč (příloha č. 5).
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Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje přijetí investiční dotace ve výši 200 000 Kč z rozpočtu JMK na
akci „Starovičky – rekonstrukce hasičské zbrojnice II. etapa“, ZO schvaluje návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036657/16/OKH a ZO pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
c) Dotace z JMK – Oprava sociálního zařízení
Starosta informoval zastupitele, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém
26. zasedání konaném dne 12. 4. 2016 schválilo poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč na
opravu sociálního zařízení kulturního areálu. Účetní obce upozornila zastupitele, že název
schválené dotace je chybně označen, ve skutečnosti se jedná o opravu sociálního zařízení
v kulturním domě. Starosta sdělil, že chybný je pouze název, v textu žádosti o dotaci je již
popisována oprava sociálního zařízení v KD. Zastupitelům byla ke schválení předložena
vzorová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (příloha č. 6).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Starovičky schvaluje vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje k projektu „Starovičky – oprava sociálního zařízení
kulturního areálu“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje přijetí
účelové finanční podpory ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro uvedenou
akci.
4. Poptávkové řízení: Zahrady I – propustek
Na minulém jednání bylo v rámci rozpočtového opatření č. 2/2016 schváleno navýšení
rozpočtových výdajů na vybudování mostku v lokalitě Zahrady I. Starosta sdělil
zastupitelům, že bylo provedeno poptávkové řízení na zakázku „Starovičky, Zahrady I –
vybudování propustku“. Byli osloveni 4 dodavatelé, do konce lhůty pro podání nabídek
byly doručeny 3 nabídky (příloha č. 7). Vybrána byla firma s nejvýhodnější cenovou
nabídkou. Nově vybudovaný mostek bude součástí komunikace v lokalitě Zahrady I. Tímto
bude vytvořena křižovatka s komunikací Tálky III. Výstavba komunikace v této lokalitě je
plánována na rok 2017, mostek je potřeba vybudovat s ohledem na přeložku vodovodu,
která bude realizována již letos. Zastupitelka obce paní Kateřina Pleskačová DiS se
informovala, zda výstavba propustku nebo další stavební práce neohrozí vysazené
„adoptované“ stromky. Starosta odpověděl, že pokud se výstavba nějak dotkne vysazených
stromků, budou stromky přesazeny.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Starovičky, Zahrady I –
vybudování propustku“. ZO schvaluje přidělení zakázky vítězné firmě. ZO schvaluje návrh
Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby firmou VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64
Břeclav a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2016
Zastupitelům byl předložen návrh Rozpočtového opatření č. 3/2016. Příjmy obce byly
navýšeny o smluvní pokutu za neoprávněný převod stavebního pozemku v lokalitě Tálky
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III, výdaje byly navýšeny zejména o investice na obnovu komunikace Zaječská (příloha
č. 8).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016.
6. Různé, diskuse, závěr
a) Parkovací místo před domem č. p. 160
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o souhlas s vybudováním parkovacího místa před
rodinným domem č. p. 160, které bude zhotoveno ze zatravňovacích panelů nebo ze zámkové
dlažby na vlastní náklady žadatele. V případě ukládání nebo poruchy inženýrských sítí na
pozemku p. č. 595/1, který je ve vlastnictví obce Starovičky si obec stanovuje právo vstupu a
zpevněnou plochu za tímto účelem i rozebrat bez náhrady škody (příloha č. 9).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje vybudování parkovacího místa před domem č. p. 160 na vlastní
náklady žadatele.
b) Parkovací místo před domem č. p. 290
Další žádost o zřízení parkovacího místa si podal majitel domu č. p. 290. Parkovací
místo hodlá vyhotovit na své vlastní náklady ze zámkové dlažby. Stejně jako u všech
parkovacích míst stojících na pozemcích ve vlastnictví obce si obec vyhrazuje právo vstupu a
zpevněnou plochu za účelem ukládání nebo poruchy inženýrských sítí rozebrat bez náhrady
škody (příloha č. 10).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje vybudování parkovacího místa před domem č. p. 290 na vlastní
náklady žadatele.
c) Smlouva o bezúplatném převodu – Sběrný dvůr Starovičky
Obec Starovičky je členem Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod. DSO ČJV a obec
Starovičky uzavřeli v roce 2011 Smlouvu o partnerství, na základě které byla umožněna
z dotačního titulu Operační program životního prostředí výstavba sběrného dvora v naší obci.
Dle podmínek dotace byl sběrný dvůr včetně vybavení v hodnotě cca 4 820 tis. Kč po dobu
5 let v majetku DSO Čistý Jihovýchod. Lhůta pro předání SD do majetku obce byla stanovena
do 5 let od kolaudace, tj. do 14. 12. 2016. Nyní byl zastupitelům předložen návrh Smlouvy
o bezúplatném převodu předmětu podpory (SSO Starovičky), na základě které provozovatel,
tj. obec Starovičky předmět podpory do svého vlastnictví přijímá a nabývá k datu 31. 12.
2016 (příloha č. 11).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje přijetí předmětu podpory, tj. SSO Starovičky v celkové hodnotě
4 820 683,24 Kč do vlastnictví obce Starovičky, ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném
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převodu předmětu podpory mezi DSO Čistý jihovýchod, IČ: 75117436 a obcí Starovičky, IČ:
00283592 a pověřuje starostu jejím podpisem.
d) Plánovaný prodej pozemků za rodinnými domy na ul. Hlavní (směr Břeclav)
Na minulém jednání zastupitelstva byl podán návrh svolat majitele všech dotčených
nemovitostí na schůzku týkající se prodeje pozemků ve vlastnictví obce za jejich
nemovitostmi. Schůzka proběhla dne 26. 5. 2016 před jednáním zastupitelstva obce s tím
výsledkem, že všichni majitelé dotčených RD kromě jednoho mají o koupi pozemků zájem.
Záměr prodeje těchto pozemků bude zveřejněn po zpracování geometrického plánu.
V tomto bodě jednání vystoupila paní Michaela Zemková s dotazem, zda bude možnost
pozemky dlouhodobě pronajat např. s předkupním právem, nebo pouze odkoupit. Na tento
dotaz jí bylo zastupiteli zodpovězeno, že z pohledu obce je lepší pozemky prodat.
Do dalšího jednání zastupitelstva zůstává nedořešena možnost využití některých pozemků
jako stavebních.
Dále bylo projednáno:
- Starosta obce sdělil, že budování chodníků v lokalitě Tálky III začne v polovině měsíce
července a tímto pověřil zastupitelku obce Pavlínu Prátovou, DiS, aby informovala o této
skutečnosti občany v dané oblasti.
- Zastupitel Tomáš Dolák se dotázal na parkování zemědělské techniky před domem č. p. 59
na ulici Dědina – starosta obce odpověděl, že panem Stanislavem Bízou ml. bylo sděleno,
že se jedná pouze o krátkodobou záležitost (po dobu opravy mechanizace).
- V posledním bodě jednání starosta informoval zastupitele o postupu prací na rekonstrukci
hasičské zbrojnice.
Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20:35 hod.
Zapsala: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 31. 5. 2016
Ověřovatelé zápisu:

Poláček David

………….………………

Janoušek Josef Bc.

.…………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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