OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 17/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 8. 12. 2016
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
8 členů ZO (omluvena Pavlína Prátová, DiS)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Záměry prodeje, směny pozemků obce
Rozpočet obce Starovičky na rok 2017
Rozpočet Sociálního fondu obce Starovičky na rok 2017
Rozpočtový výhled obce Starovičky na roky 2016 - 2021
Stočné pro rok 2017
Vyhláška obce Starovičky č. 1/2016 – poplatek za odpad
Rozpočtové opatření č. 8/2016
Různé, 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 8 zastupitelů,
tudíž zasedání bylo usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena Iveta Schwarzová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: Dolák Tomáš
Hovězák Václav
S navrženými ověřovateli zápisu souhlasilo 8 přítomných zastupitelů. K zápisu
z minulé schůze ZO nebyly žádné připomínky, byl podepsán ověřovateli zápisu a považuje
se za schválený.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Záměry prodeje, směny pozemků
a) Žádost o prodej části pozemku p. č. 595/1 – předzahrádka
Zastupitelům byla předložena žádost o prodej části pozemku parc. č. 595/1 užívaného
jako předzahrádka před domem č. p. 172 (příloha č. 1). Pozemek se nachází
v bezprostřední blízkosti místní komunikace. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování o
prodeji tohoto pozemku.
Pro: 0

Proti: 8 členů ZO
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Zdržel se: 0

Usnesení: ZO neschvaluje zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 595/1
užívaného jako předzahrádka před RD č. p. 172 z důvodu možnosti budoucí výstavby
inženýrských sítí podél komunikace.
b) Žádost o odprodej pozemku parc. č. 729
Dále zastupitelé projednávali žádost o prodej pozemku parc. č. 729, který se nachází pod
zastavenou plochou (garáž). Na prodej tohoto pozemku byl žadatelem zhotoven geometrický
plán č. 442/2016, z kterého bylo zjištěno, že zmíněná garáž se nachází také na dalším
pozemku ve vlastnictví obce – parc. č. 595/26, který vznikl z pozemku parc. č. 595/1 (příloha
č. 2). Zastupitelé hlasovali o zveřejnění záměru prodat tyto pozemky.
Pro: 7 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Janoušek J.)

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 729 o výměře 23 m2,
zahrada, za cenu 200 Kč za m2 plus základní sazba DPH a pozemku parc. č. 595/26 o výměře
6 m2, ostatní plocha za cenu 200 Kč za m2 plus základní sazba DPH, nacházející se v k.ú.
obce Starovičky, zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
hradí kupující.
c) Směna pozemku parc. č. 1045/19
Na minulém jednání byl schválen záměr směny pozemku ve vlastnictví obce Starovičky za
pozemky ve vlastnictví pana Stanislava Bízy. Záměr směny pozemků byl zveřejněn v době od
15. 11. 2016 do 1. 12. 2016 (příloha č. 3). Do doby jednání zastupitelstva obce nebyly proti
směně pozemků vzneseny žádné námitky ani jiné žádosti o směnu, zastupitelé hlasovali o
směně pozemků.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje směnu pozemku parc. č. 1045/19 orná půda o výměře 2 915 m2
nacházejícího se v k. ú. obce Starovičky, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za 15 Kč za 1 m2, tj. celkem 43 725 Kč
do vlastnictví pana Stanislava Bízy st., bytem Starovičky 59 za id ½ pozemku parc. č.
1016/63 o výměře 676 m2 druh pozemku orná půda, id ½ pozemku parc. č. 1017/66 o výměře
45 m2 druh pozemku ostatní plocha a id ½ pozemku parc. č. 1018/331 o výměře 4 583 m2
druh pozemku orná půda v katastrálním území obce Starovičky zapsaných na LV 755 za cenu
15 Kč za 1 m2, tj. celkem 39 780 Kč s finančním vyrovnáním 7 890 Kč ve prospěch obce
Starovičky do vlastnictví obce Starovičky, IČ: 00283592 s tím, správní poplatky spojené
s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí pan Stanislav Bíza st. ZO
schvaluje návrh směnné smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
d) Prodeje a směny pozemků v lokalitě Puštáře, k. ú. Velké Pavlovice
Na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických
práv v pozemkové úpravě č. j. SPU 266970/2015 byly nově vytvořeny i umístěny pozemky
obce Starovičky v katastrálním území města Velké Pavlovice. Jedná se o druh pozemků orná
půda nebo vinice, které jsou vhodné pro obnovu nebo výsadbu vinic. Vzhledem k tomu, že
uživatelé vinic požadovali odkoupení nebo směnu svých pozemků a také vzhledem ke
skutečnosti, že za pozemky v jiném katastru hradí obec každoročně daň z nemovitých věcí,
navrhl starosta tyto pozemky směnit za pozemky v katastru obce Starovičky nebo prodat.
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- Zastupitelé nejdříve hlasovali o zveřejnění záměru prodat část pozemků v k. ú. Velké
Pavlovice (příloha č. 4):
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemků v k. ú. Velké Pavlovic zapsané na
LV 11654 ve vlastnictví obce Starovičky:
Parc. č. Výměra
Cena za m2
Celková cena
2
5947 ….... 4565 m ..……. 30,- Kč …...… 136 950,- Kč
5958 ….... 4116 m2 ……..................…...... 100 240,- Kč
5963 ….... 2671 m2 .……. 30,- Kč …...…... 80 130,- Kč
6017 ….... 1446 m2 .……..18,- Kč…...….... 26 028,- Kč
6276/1 ….... 6790 m2 ……. 30,- Kč …....… 203 700,- Kč
6276/2…......1271 m2.......... 30,- Kč .............. 38 130,- Kč
6276/3…......2124 m2.......... 30,- Kč .............. 63 720,- Kč
6271/1…......3704 m2.......... 30,- Kč .............111 120,- Kč

Pozemky p.č. 6276/1, 6276/2, 6276/3 a 6271/1 vznikly rozdělením původních pozemků na
základě geometrického plánu č. 2149-284/2016. Veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti včetně poměrné části úhrady za vytvoření geometrického plánu uhradí kupující.
- Dále zastupitelé hlasovali o záměru směnit část pozemků v k. ú. Velké Pavlovice ve
vlastnictví obce za pozemky v k. ú. Starovičky (příloha č. 5)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje:
1.

Záměr směny pozemku p.č. 6269, vinice o výměře 1002 m2 v ceně 30 060,- Kč a pozemku
p.č. 6271/2, vinice o výměře 1884 m2 v ceně 56520,- Kč, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 2149-284/2016. Oba pozemky se nachází v k.ú. Velké Pavlovice a
jsou zapsané na LV 11654 ve vlastnictví Obce Starovičky
výměnou za
pozemek p.č. 990/142, vinice o výměře 2863 m2 v ceně 85 890,- Kč a pozemek p.č. 999/3,
komunikace o výměře 23 m2 v ceně 345,- Kč/m2. Oba pozemky se nachází v k.ú.
Starovičky, jsou zapsané na LV 613 a budou přecházet do vlastnictví obce Starovičky na
LV 10001.
Směna bude provedena s následným finančním vyrovnáním ve prospěch Obce Starovičky
IČ 00283592, které činí 345,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně
poměrné části úhrady za vytvoření geometrického plánu uhradí vlastník pozemků
zapsaných na LV 613.

2.

Záměr směny pozemku p.č. 6276/4, vinice o výměře 1125 m2 v ceně 33 750,- Kč, který
vznikl na základě geometrického plánu č. 2149-284/2016. Pozemek se nachází v k.ú.
Velké Pavlovice a je zapsán na LV 11654 ve vlastnictví Obce Starovičky
výměnou za
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pozemek p.č. 1044/23, orná půda o výměře 3737 m2 v ceně 67370,- Kč. Pozemek se
nachází v k.ú. Starovičky, je zapsaný na LV 210 a bude přecházet do vlastnictví obce
Starovičky na LV 10001.
Směna bude provedena s následným finančním vyrovnáním ve prospěch vlastníka
zapsaného na LV 210, které činí 33620,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti včetně poměrné části úhrady za vytvoření geometrického plánu uhradí vlastník
pozemků zapsaných na LV 210.
3.

Záměr směny pozemku p.č. 6276/5, vinice o výměře 1258 m2 v ceně 37 740,- Kč, který
vznikl na základě geometrického plánu č. 2149-284/2016, pozemek se nachází v k.ú. Velké
Pavlovice a je zapsán na LV 11654 ve vlastnictví Obce Starovičky
výměnou za
pozemek p.č. 1016/14, orná půda o výměře 70 m2 v ceně 1050,- Kč, pozemek p.č.
1017/18, ostatní plocha o výměře 36 m2 v ceně 540,- Kč/ a pozemek p.č. 1018/286, orná
půda o výměře 2760 m2 v ceně 41400,- Kč. Všechny pozemky se nachází v k.ú.
Starovičky, jsou zapsané na LV 914 a budou přecházet do vlastnictví obce Starovičky na
LV 10001.
Směna bude provedena s následným finančním vyrovnáním ve prospěch vlastníka
zapsaného na LV 914, které činí 5250,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti včetně poměrné části úhrady za vytvoření geometrického plánu uhradí vlastník
pozemků zapsaných na LV 914.

4.

Záměr směny pozemku p.č. 6276/6, vinice o výměře 2835 m2 v ceně 85 050,- Kč, který
vznikl na základě geometrického plánu č. 2149-284/2016. Oba pozemky se nachází v k.ú.
Velké Pavlovice a jsou zapsané na LV 11654 ve vlastnictví Obce Starovičky
výměnou za
pozemek p.č. 987/117, sad o výměře 2049 m2 v ceně 30735,- Kč, pozemek p.č. 987/121,
sad o výměře 2377 m2 v ceně 35 655,- Kč a pozemek p.č. 1013/166, orná půda o výměře
2446 m2 v ceně 36690,- Kč. Všechny pozemky se nachází v k.ú. Starovičky, jsou zapsané
na LV 561 a budou přecházet do vlastnictví obce Starovičky na LV 10001.
Směna bude provedena s následným finančním vyrovnáním ve prospěch vlastníka
zapsaného na LV 561, které činí 18030,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti včetně poměrné části úhrady za vytvoření geometrického plánu uhradí vlastník
pozemků zapsaných na LV 561.

3) Rozpočet obce Starovičky na rok 2017
Zastupitelům obce byl předložen návrh Rozpočtu obce Starovičky na rok 2017 (příloha č.
6). Návrh rozpočtu byl projednán finančním i kontrolním výborem obce, na úřední desce
byl zveřejněn od 21. 11. 2016, i elektronicky.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Usnesení:
a) ZO schvaluje Rozpočet obce Starovičky na rok 2017 takto:
- celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 13 656 700 Kč
- financování (tř. 8) ve výši 3 042 900 Kč
Celkové zdroje ve výši 16 699 600 Kč
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Zdržel se: 0

- běžné a kapitálové výdaje (tř. 5 a 6) ve výši 16 037 600 Kč
- financování (tř. 8) ve výši 662 000 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 16 699 600 Kč
b) ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu – výdaje na paragrafy (dle přílohy č. 6 – Návrh
rozpočtu na rok 2017)
c) Dotace z rozpočtu obce Starovičky budou poskytovány na základě žádostí občanů a
jednotlivých organizací, příspěvky a dary budou poskytovány na základě platných směrnic
obce a na základě individuálních žádostí. Příspěvek příspěvkovým organizacím je možné
převést v nečerpané výši do následujícího rozpočtového roku.
4. Rozpočet Sociálního fondu obce Starovičky na rok 2017
Ve stejné době jako celkový rozpočet obce byl zveřejněn také návrh rozpočtu Sociálního
fondu obce Starovičky na rok 2017 (příloha č. 7).
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Starovičky na rok 2017.
5. Rozpočtový výhled obce Starovičky na roky 2016 - 2021
Zastupitelům byl předložen Rozpočtový výhled obce Starovičky pro roky 2016 – 2021.
Tento výhled je zpracován v tis. Kč, do roku 2021 je zpracován z důvodu z důvodu splátek
úvěru na výstavbu a rekonstrukci kanalizace a čističky odpadních vod. Rok 2016 byl
aktualizován dle skutečných příjmů (zejména zvýšený objem přijatých dotací) a výdajů, rok
2017 byl aktualizován dle návrhu rozpočtu pro rok 2017 (příloha č. 8).
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Starovičky na rok 2016 – 2021.
6. Stočné pro rok 2017
a) Výše stočného od 1. 1. 2017
Starosta obce předložil zastupitelům výpočet stočného pro rok 2017 (příloha č. 9). Výše
stočného je stanovena dle finanční analýzy s přihlédnutím na celkovou inflaci za období 2008
– 2016. Výše stočného je snížena s využitím nejvyššího možného snížení 10 %.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje stočné pro rok 2017 ve výši 45,44 Kč za m3 bez DPH, k ceně bude
připočteno DPH v zákonné výši s tím, že množství vypouštěných odpadních vod u fyzických
osob prokazatelně trvale bydlících nebo se zdržujících v obci Starovičky stanoveno na
základě směrných čísel Vyhlášky č. 120/2011 snížených rozhodnutím Zastupitelstva obce
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 chataři hradí stočné dle vodoměrů – dle odečtů firmy V a K, a.s. Břeclav.
Budovy a stavby v majetku obce (OÚ, škola, KD, hřbitov, ČOV, hasičská zbrojnice, sběrný
dvůr) jsou od stočného osvobozeny.
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b) Pravidla pro výběr stočného od 1. 1. 2017
Vzhledem k narůstajícímu počtu nemovitostí v obci pronajímaných pro rekreační účely se
jeví dosavadní systém výběru stočného jako nedostatečný (jedná se o nemovitosti, ve které je
trvale nahlášena pouze 1 osoba, ale tato nemovitost je pronajímána) – dle dosavadních
pravidel je výběr stočného pouze za 28 m3, ale dle odečtu vodoměru je produkce odpadní
vody daleko větší. Starosta zastupitelům navrhl provádět u těchto nemovitostí výběr stočného
na základě odečtů společnosti V a K, Břeclav s tím, že fyzické osoby budou mít povinnost
nahlásit pronájem své nemovitosti vždy začátkem kalendářního roku (např. při úhradě
poplatků za odpad). Zastupitelé hlasovali o nových podmínkách při výběru stočného (příloha
č. 10).
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Podmínky odvádění odpadních vod obce Starovičky platné od
1. 1. 2017.
7. Vyhláška obce Starovičky č. 1/2016 – poplatek za odpad
V tomto bodě jednání předložil starosta zastupitelům návrh na snížení poplatku za odpad a
to ze dvou důvodů. V obci velmi dobře funguje třídění odpadu, o čemž vypovídají zejména
statistické údaje např. firmy Hantály, a.s Velké Pavlovice, a také v souvislosti se zvýšením
ceny stočného pro rok 2017. V souvislosti se snížením poplatku za odpad bylo potřeba
schválit změnovou vyhlášku o místním poplatku za odpad (příloha č. 11). Zastupitelé
schvalovali snížení poplatku na 110 Kč za osobu.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Vyhlášku obce Starovičky č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Starovičky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8. Rozpočtové opatření č. 8/2016
Zastupitelům byl předložen v tomto roce poslední návrh rozpočtového opatření, které se
týkalo zejména příjmové oblasti. V tomto RO byly navýšeny daňové příjmy (např. DPH,
odvody za odnětí zemědělské půdy, DPFO ze závislé činnosti). Ve výdajové části byly
provedeny pouze drobné změny (příloha č. 12).
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2016.
9. Různé, diskuse, závěr
a) Pošta Partner - Smlouva o obstarávání služeb – SAZKA a. s.
Zastupitelům byl předložen návrh Smlouvy o obstarávání služeb se společností SAZKA
a.s.. Předmětem této smlouvy je obstarávání loterií a jiných podobných her společnosti
SAZKA (jedná se o sázkovou činnost a prodej losů, ověřování a výplata výher ze sázkové
činnosti, propagaci loterií aj.) v rámci projektu Pošta Partner (příloha č. 13).
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje návrh Smlouvy o obstarávání služeb se společností SAZKA .a.s., IČ:
26493993, ZO schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
b) Projekt „Programy rozvoje obce pro obce Mikroregionu Hustopečsko“
Starosta informoval zastupitele, že Mikroregion Hustopečsko, jehož je obec Starovičky
členem, získal dotaci na zpracování programů rozvoje obce pro vybrané obce, které pod něj
spadají. Datum ukončení projektu je 30. 11. 2017, vlastní zdroje činí 5 % (příloha č. 14).
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje zapojení se do projektu „Programy rozvoje obce pro obce
Mikroregionu Hustopečsko“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003002, prioritní
osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa, ZO schvaluje přijetí dotace na tento projekt a ZO se
zavazuje uhradit vlastní zdroje týkající se tohoto projektu.
c) Žádost o poskytnutí finanční podpory
Do kanceláře OÚ Starovičky byla doručena žádost o poskytnutí finanční podpory ve
výši 20 000 Kč pro Radka Jušku ml. za účelem pokrytí nákladů, které souvisí s jeho atletickou
činností. Zastupitelstvo se rozhodlo nepřidělit požadovanou podporu na výše uvedený účel,
protože Radek Juška ml. provozuje atletickou činnost již jako registrovaný profesionální
sportovec, podpora obce je určena především amatérským sportovcům bez zajištěného
finančního zázemí. Na základě vzorné nadregionální propagace obce s přihlédnutím
k pravidelné účasti a výsledkům na závodech evropského světového formátu zastupitelé
hlasovali o poskytnutí mimořádného finančního daru ve výši 10 000 Kč (příloha č. 15)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru bez vyúčtování ve výši 10 000 Kč atletu
Radku Juškovi ml., ZO schvaluje návrh darovací smlouvy a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
d) Žádost ZŠ a MŠ Starovičky
- žádost o souhlas k použití investičního fondu
Ředitelství ZŠ a MŠ Starovičky požádalo vedení obce o souhlas k použití investičního
fondu ve výši 20 166 Kč na úhradu oprav (příloha č. 16). Jedná se o opravy žaluzií, tiskárny,
notebooku a výměnu sítí do oken. Vzhledem k tomu, že škola v letošním roce vyčerpala
provozní dotaci od zřizovatele, byla nucena použít investiční fond.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje použití investičního fondu ZŠ a MŠ Starovičky, okres Břeclav ve
výši 20 166 Kč na opravu majetku školy.
- žádost o souhlas s vyřazením majetku
Vedení školy dále požádalo zastupitelstvo o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku školy
(příloha č. 17). Jedná se nepotřebné věci v celkové hodnotě 4 253 Kč pořízené v letech 2001 –
2005.
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Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje vyřazení nepotřebného majetku školy v celkové hodnotě 4 253 Kč.
e) Zprávy z jednání finančního a kontrolního výboru
Starosta obce přednesl zastupitelům zprávy z jednání finančního a kontrolního výboru.
Tyto zprávy vzali zastupitelé na vědomí.
f) Návrhy rozpočtu na rok 2017 – dobrovolné svazky obcí
Obec Starovičky je členem dvou svazků obcí – DSO Čistý Jihovýchod a Mikroregion
Hustopečsko. Do obou svazků hradí členské příspěvky. Zastupitelům byly předloženy
k seznámení návrhy rozpočtu obou svazků na rok 2017 (příloha č. 18 a 19). Tyto vzali
zastupitelé na vědomí.
g) Silvestrovský ohňostroj - termín
Zastupitelé jednali o nejvhodnějším termínu uspořádání ohňostroje. Po kratší diskusi
(novoročního ohňostroje se zúčastnilo dle názoru zastupitelů mnohem méně lidí) se
zastupitelé rozhodli vyzkoušet letos podvečerní silvestrovský čas (19.00 hod.) s tím, že pokud
bude z řad občanů zájem o pozdější čas ohňostroje, může se v dalších letech střídat čas
silvestrovského podvečera s novoročním.
h) Uvítací tabule
Starosta přednesl zastupitelům nabídku na výrobu uvítacích tabulí se znakem obce
Starovičky a prezentoval několik možností. Zastupitelům se nejvíce líbila značka s nápisem
„Obec Starovičky Vás vítá“. Tato značka bude umístěna na příjezd směrem od Břeclavi, od
Hustopečí a od Šakvic.
i) Žádost o pronájem obecního bytu
Zastupitelé vzali na vědomí žádost o pronájem obecního bytu (příloha č. 20). Vzhledem
k tomu, že všechny byty jsou v současné době obsazeny, byla tato žádost odložena.
V případě, že bude některý byt uvolněn, zveřejní obec tuto informaci na úřední desce, na
internetových stránkách obce a vyhlásí místním rozhlasem. Každé obsazení uvolněného bytu
je nově posuzováno podle zvolených kritérií, vždy je třeba tedy podat aktuální žádost.
j) Situační plán novostavby RD Zahrady I – Mazůrek M.
Zastupitelům byl předložen situační nákres novostavby rodinného domu s navrženou
valbovou střechou (příloha č. 21). Zastupitelé požadují k posouzení také nákres s hřebenem
orientovaným směrem ke komunikaci „Objížďka“. Další posouzení situačního plánu
proběhne ve spolupráci se stavebním úřadem s tím, že pokud nebude možné vhodnější řešení
střechy domu, zastupitelé souhlasí s původně navrženým řešením.
- V posledním bodě jednání vzali zastupitelé na vědomí informaci starosty o možnostech
získání dotací na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 19:15 hod.
Zapsala: Schwarzová Iveta
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Ve Starovičkách 13. 12. 2016
Ověřovatelé zápisu:

Dolák Tomáš

………….………………

Hovězák Václav

.…………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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