OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 18/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 28. 2. 2017
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
9 členů ZO
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Prodeje, pronájmy a směny pozemků.
Dotace z rozpočtu obce Starovičky.
Výsledek VŘ – „Starovičky komunikace – Zahrady I.“
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Starovičky za rok 2016.
Účetní závěrka obce Starovičky za rok 2016.
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Směrnice obce Starovičky o zadávání veřejných zakázek.
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 Hana Kapustová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: paní Kateřina Pleskačová, DiS.
pan 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 OZ

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Prodeje, pronájmy a směny pozemků
Prodeje pozemků – k.ú. Velké Pavlovice
Na předcházejícím jednání zastupitelstva obce byl projednáván záměr prodeje
pozemků v katastrálním území Velké Pavlovice. Jedná se o druh pozemků orná půda
nebo vinice, které jsou vhodné pro obnovu nebo výsadbu vinic. Záměr prodeje
pozemků byl zveřejněn od 1.2.2017 – 16.2. 2017 (příloha č. 1)
Zastupitelé hlasovali jednotlivě o každém prodeji, směně, pachtu pozemku na základě
žádostí majitelů či uživatelů jednotlivých nemovitostí.
1

-

Pozemek p.č. 6276/2 v k.ú. V. Pavlovice o výměře 1271 m2. Cena pozemku byla
stanovena na 30 Kč/ m2, tj. celkem 38 130,- Kč. (příloha č. 2)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 6276/2 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře
1271 m2, druh pozemku vinice, zapsaného na LV 11654 pro obec Starovičky,
Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, panu Ivovi
Vašíčkovi, Horňanského 1039/3, 691 06 Velké Pavlovice za cenu 30,- Kč/m2, tj.
celkem 38 130,- Kč s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a poměrnou část nákladů na
vyhotovení GP č. 2149-284/2016 ve výši 2 117,- Kč uhradí kupující. ZO schvaluje
návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
-

Pozemek p.č. 6276/3 v k.ú. V. Pavlovice o výměře 2124 m2. Cena pozemku byla
stanovena na 30 Kč/ m2, tj. celkem 63 720,- Kč. (příloha č. 3)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 6276/3 v k.ú. Velké Pavlovice o
výměře 2124 m2, druh pozemku vinice, zapsaného na LV 11654 pro obec Starovičky,
Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, panu
Božetěchovi Zaviačičovi, Starohorská 823/9, 691 06 Velké Pavlovice za cenu 30,Kč/m2, tj. celkem 63 720,- Kč s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického
práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a poměrnou část nákladů
na vyhotovení GP č. 2149-284/2016 ve výši 2 117,- Kč uhradí kupující. ZO schvaluje
návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
-

Pozemek p.č. 6017 v k.ú. V. Pavlovice o výměře 1446 m2. Cena pozemku byla
stanovena jako soubor viniční trati a neplodné půdy na 18 Kč/ m2, tj. celkem
26 028,- Kč. (příloha č. 4)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 6017 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře
1446 m2, zapsaného na LV 11654 pro obec Starovičky, Katastrální úřad
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, panu Ing. Romanovi Halmovi
a paní Lence Halmové, Hlavní 43, 691 06 Velké Pavlovice za cenu 18,- Kč/m2, tj.
celkem 26 028,- Kč s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. ZO schvaluje
návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
-

Pozemky p.č. 5947, 5958, 5963, 6276/1 a 6271/1 v k.ú. Velké Pavlovice o celkové
výměře 21867 m2. Cena pozemků byla stanovena jako soubor viničních tratí a
neplodné půdy v celkové výši 632 770,- Kč. (příloha č. 5)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 5947 o výměře 4565 m2, druh pozemku
orná půda, pozemek p.č. 5958 o výměře 4136 m2, druh pozemku vinice, pozemek
5963 o výměře 2671 m2, druh pozemku orná půda, pozemek p.č. 6276/1 o výměře
6791 m2, druh pozemku vinice, všechny pozemky v k.ú. Velké Pavlovice, zapsané na
LV 11654 pro obec Starovičky, Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Hustopeče, firmě Mandloň s.r.o. IČO: 29361311 se sídlem 671 75
Loděnice 54, zastoupené jednatelem Martinem Rubášem za celkovou cenu
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632 770,- Kč s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a poměrnou část nákladů na vyhotovení
geometrického plánu pro oddělení 2 pozemků ve výši 4 238,- Kč uhradí kupující. ZO
schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Směny pozemků – k.ú. Velké Pavlovice
Na zasedání dne 8.12.2016 projednali zastupitelé záměr směnit pozemky
v katastrálním území Velké Pavlovice. Záměr směny byl zveřejněn od 1.2.2017 –
16.2.2017 (příloha č. 6)
-

Pozemek obce Starovičky p.č. 6276/4 v k.ú. Velké Pavlovice za nabízený pozemek
p.č. 1044/23 v k.ú. Starovičky. (příloha č. 7)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje směnu 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 pozemek p.č. 1044/23, orná půda o výměře 3737 m2 v
ceně 67370,- Kč, který je zapsán ve vlastnictví Zlaty Galečkové, Starovičky 85,
693 01, v k.ú. Starovičky, na LV 210 a bude přecházet do vlastnictví obce Starovičky
na LV 10001. Cena pozemku obce Starovičky o výměře 1125 m2 byla stanovena za
jednotkovou cenu 30 Kč/m2, tj. v celkové ceně 33 750,- Kč, směnované pozemky
(soubor plochy viniční trati) za jednotkovou cenu 30 Kč/m2 o výměře 1500 m2 a
plochy neplodné půdy za jednotkovou cenu 10 Kč/m2 o výměře 2237 m2, tj. v
celkové ceně 67 370,- Kč. Finanční vyrovnání ve prospěch Zlaty Galečkové činí
33 620,- Kč s tím, že daň z nabytí uhradí Zlata Galečková včetně poměrné části ceny
geometrického plánu ve výši 2117,- Kč. ZO schvaluje návrh směnné smlouvy a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
-

Pozemek obce Starovičky p.č. 6276/6 v k.ú. Velké Pavlovice za nabízené pozemky
p.č. 987/117, 987/121 a 1013/166 v k.ú. Starovičky. (příloha č. 8)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje směnu 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.
Pozemek 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 jsou ve vlastnictví Marie Plotové, bytem Střední 557/10, 691 06 Velké
Pavlovice, 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 nového vlastníka Ladislava Plota, Hlavní 61, 691 06 Velké
Pavlovice zapsaného na LV 561, které činí 18 030,- Kč s tím, že daň z nabytí uhradí
Ladislav Plot včetně poměrné části ceny geometrického plánu ve výši 2117,- Kč. ZO
schvaluje návrh směnné smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
-

Pozemky obce Starovičky p.č. 6269 a 6271/2 v k.ú. Velké Pavlovice za nabízené
pozemky p.č. 990/142, 999/3 a 999/3 v k.ú. Starovičky. (příloha č. 9)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje směnu pozemků 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,
pozemky vznikly 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.
Pozemky jsou zapsány ve vlastnictví Ing. Petr Mikulica, Hlavní 116, 691 06 Velké
Pavlovice, nachází se 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
s tím, že daň z nabytí uhradí Ing. Petr Mikulica včetně poměrné části ceny
geometrického plánu ve výši 2117,- Kč. ZO schvaluje návrh směnné smlouvy a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
-

Pozemek obce Starovičky p.č. 6276/5 v k.ú. Velké Pavlovice za nabízené pozemky
p.č. 1016/14, 1017/18 a 1018/286 v k.ú. Starovičky. (příloha č. 10)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje směnu 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.
Pozemky jsou zapsány ve vlastnictví Jaroslava Kostrhouna, Kpt. Jaroše 985/14, 691
06 Velké Pavlovice, nachází se 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 5 250,- Kč s tím, že daň z nabytí uhradí Jaroslav Kostrhoun včetně poměrné části
ceny geometrického plánu ve výši 2117,- Kč. ZO schvaluje návrh směnné smlouvy a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Prodej pozemků - v k.ú. Starovičky
Záměr prodeje pozemků byl vyvěšen starostou obce od 1.2.2017 – 16.2.2017.
Zastupitelé opět hlasovali jednotlivě o prodeji pozemků.
-

Pozemky p.č. p.č. 595/26 a 729 v k.ú. Starovičky o celkové výměře 29 m2.
(příloha č. 11)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Janoušek)

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 595/26 o výměře 6 m2 a p.č. 729 o
výměře 23 m2 v k.ú. Starovičky, druh pozemků zastavěná plocha, zapsané na LV
10001 pro obec Starovičky, Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče, panu Petrovi Potůčkovi, 693 01 Starovičky 131 za cenu 200,- Kč/m2, tj.
celkem 7 018,- Kč vč. DPH s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva
do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. ZO schvaluje
návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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-

Části pozemků p.č. 595/1 – díl c) a p.č. 595/1 – díl a) v k.ú. Starovičky o celkové
výměře 3 m2 (příloha č. 12)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 595/1 díl c) o výměře 1 m2, druh
pozemku ostatní plocha za cenu 60,- Kč/m2 a 595/1 díl a) o výměře 2 m2, druh
pozemku zastavěná plocha za cenu 200,- Kč/m2 v k.ú. Starovičky, zapsané na LV
10001 pro obec Starovičky, Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče, panu Petrovi Panicovi a Martině Panicové, 693 01 Starovičky 80 . Cena
pozemku byla stanovena jako soubor plochy pro stavbu garáže 2 m2 ve výši 200
Kč/m2 + DPH a ostatní plochy 1 m2 ve výši 60 Kč/m2 + DPH, tj. celkem 315,- Kč vč.
DPH s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí,
daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. ZO schvaluje návrh kupní smlouvy a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
-

Pozemek p.č. 87/1 v k.ú. Starovičky o výměře 243 m2 (příloha č. 13)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 87/1 o výměře 243 m2, druh pozemku
orná půda v k.ú. Starovičky, zapsané na LV 10001 pro obec Starovičky, Katastrální
úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, panu Michalovi Kozinovi,
691 81 Horní Věstonice 3, za cenu 60,- Kč/m2, tj. celkem 14 580,- Kč s tím, že
poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí kupující. ZO schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
-

Pozemek p.č. 174 v k.ú. Starovičky o výměře 26 m2 (příloha č. 14)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 174 o výměře 26 m2, druh pozemku
trvalý travní porost v k.ú. Starovičky, zapsané na LV 10001 pro obec Starovičky,
Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče panu Pavlovi
Ovískovi, Mrštíkova 105/4, 693 01 Hustopeče za cenu 60,- Kč/m2, tj. celkem 1 560,Kč s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí,
daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. ZO schvaluje návrh kupní smlouvy a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
-

Pozemek p.č. 595/27 v k.ú. Starovičky o výměře 6 m2 (příloha č. 15)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 595/27 o výměře 6 m2, druh pozemku
ostatní plocha v k.ú. Starovičky, zapsané na LV 10001 pro obec Starovičky,
Katastrální úřad Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče panu Milanovi
Poláčkovi, 693 01 Starovičky 165, za cenu 60,- Kč/m2, tj. celkem 360,- Kč s tím, že
poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí kupující. ZO schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
-

Pozemek p.č. 480 v k.ú. Starovičky o výměře 320 m2 (příloha č. 16)
Pan Ing. Michal Julínek žádá o odkoupení pozemku p.č. 480 o výměře 320 m2,
pozemek se nachází za RD č.p. 96. Po krátké diskusi se zastupitelé dohodli pozemek
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zatím neprodávat z důvodu, že majitel pozemek dlouhodobě neužívá, dům č. p. 96
nevyužívá ani k trvalému bydlení. Pokud se rozhodne zájemce rodinný dům
rekonstruovat a v obci bydlet, bude mu uvedený pozemek přidělen.
Pro: 0 členů ZO

Proti: 6 členů ZO

Zdržel se: 3 (Hovězák, Pleskačová, Šafařík)

Usnesení: ZO neschvaluje prodej pozemku p.č. 480.
Směna pozemku – k.ú. Starovičky
Záměr směny byl zveřejněn starostou obce od 1. 2. 2017 do 16. 2. 2017. (příloha č. 17)
-

Pozemek obce Starovičky p.č. 841/88 v k.ú. Starovičky za nabízený pozemek p.č.
111/3 v k.ú. Starovičky. (příloha č. 18)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje směnu pozemku 841/88 o výměře 5 m2, druh pozemku orná
půda zapsaný na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče, pro katastrální území a obec Starovičky za pozemek
KN p.č. 111/3 o výměře 32 m2 druh pozemku ostatní plocha zapsaný na LV č. 624 ve
vlastnictví Květoslavy Maňákové, Hlavní 39, 691 56 Hrušky. Cena pozemku obce
Starovičky o výměře 5 m2 byla stanovena jako plocha stavebního pozemku za
jednotkovou cenu 400 Kč/m2, tj. v celkové ceně 2000,- Kč, nabízený pozemek byl
stanoven jako ostatní plocha za jednotkovou cenu 60 Kč/m2 o výměře 32 m2, tj. v
celkové ceně 1920,- Kč. Směna bude provedena bez dalšího finančního vyrovnání
s tím, že Květoslava Maňáková zaplatí poplatek spojený s vkladem práva do katastru
nemovitostí ve výši ½ tedy 500,- Kč a daň z nabytí nemovitých věci uhradí v celé
výši. ZO schvaluje návrh směnné smlouvy a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Pronájem (pacht) pozemků – v.ú. Starovičky
Záměr pronájmu (pachtu) pozemků byl zveřejněn starostou obce od 1.2.2017 –
16.2.2017 (příloha č. 19)
-

Propachtování pozemků p.č. 987/55, 987/132, 987/133 a 987/148 v k.ú. Starovičky.
Iveta Blanářová, Padělky 302/10, 691 06 Velké Pavlovice má zájem o propachtování
pozemků p.č. 987/55, 987/132, 987/133 a 987/148 v k.ú. Starovičky.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje propachtování pozemků p.č. 987/55, 987/132, 987/133 a
987/148 v k.ú. Starovičky paní Ivetě Blanářové, Padělky 302/10, 691 06 Velké
Pavlovice. Pacht se uzavírá na dobu 5-ti let s účinností od 1.3.2017, po jejím uplynutí
přechází na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku. Celková pronajatá výměra
pozemků je 0,6294 ha, pachtovné je splatné zpětně nejpozději k 20.12. příslušného
kalendářního roku a činí 2203,- Kč. ZO schvaluje návrh pachtovní smlouvy a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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3. Dotace z rozpočtu obce Starovičky
Starosta předložil zastupitelům následující žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Starovičky:
a) Spolek DH Palavanka požádal o dotaci na finanční zajištění hudebního festivalu
„Dechovka pod Pálavou“, doplnění a údržba ozvučovací aparatury, doplnění a
obnova krojů a zajištění běžných výdajů spolku. (příloha č. 21)
Pro: 9 členů ZO
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
20000,- Kč Spolku Dechová hudba Palavanka, IČO 22627175 na finanční zajištění
hudebního festivalu „Dechovka pod Pálavou“, doplnění a údržba ozvučovací
aparatury, doplnění a obnova krojů a zajištění běžných výdajů spolku. ZO schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Starovičky a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
b) Sbor dobrovolných hasičů Starovičky požádal zastupitelstvo o dotaci na provozní
činnost jednotky, tzn. nákup materiálu, občerstvení, pohonných hmot, drobné
vybavení, poštovné, kancelářské potřeby aj. (příloha č. 22)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
10000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Starovičky, IČO 634 349 54 na provozní
činnost jednotky. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Starovičky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
c) Vinařský spolek Starovičky, o.s. požádal o dotaci 20 000,- Kč na zajištění akce
„Víno vín Mikroregionu Hustopečsko 2017“ (příloha č. 23)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
20000,- Kč Vinařskému spolku Starovičky o.s., IČO 22756493 na zajištění akce „Víno
vín Mikroregionu Hustopečsko 2017“. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Starovičky a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
4. Výsledek VŘ – Komunikace – Zahrady I.
Zastupitelé byli informováni o výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „Starovičky
– komunikace Zahrady I.“ Předpokládaný termín zahájení stavby je 10.4.2017 a
požadovaný termín dokončení díla je 30.6.2017. Nabídku do výběrového řízení doručilo
celkem 14 firem, vybrána byla firma STRABAG, a.s., která nabídla cenově
nejvýhodnější nabídku. Dále byl zastupitelům předložen návrh smlouvy o dílo
s vítěznou firmou (příloha č. 24)
Pro: 9 členů ZO

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Usnesení: ZO schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Starovičky –
komunikace Zahrady I.“, ZO schvaluje přidělení veřejné zakázky „Starovičky –
komunikace Zahrady I.“ vítězné firmě, ZO schvaluje návrh Smlouvy o dílo č.
007/LBAA-001/2017 s dodavatelem stavby STRABAG, a.s., IČ 60838744, se sídlem
Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00, odstěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy včetně všech dalších dodatků a ukládá
starostovi povinnost vyvěsit smlouvu na Profilu zadavatele.
5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Starovičky za rok 2016
Zastupitelům obce byly předloženy podklady pro schválení účetní závěrky příspěvkové
organizace obce Základní a Mateřské školy Starovičky, okres Břeclav. Součástí
podkladů je například Inventarizační zpráva k 31.12.2016, Výkazy za rok 2016, Zpráva
o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené zřizovatelem, návrh na rozdělení
hospodářského výsledku školy za rok 2016 aj. O schválení účetní závěrky bude sepsán
protokol. (příloha č. 25)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2016 organizace Základní škola a
Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČO: 70914320
včetně výsledku hospodaření.
6. Účetní závěrka obce Starovičky za rok 2016.
Zastupitelům obce byly předloženy potřebné podklady pro schválení účetní závěrky
obce Starovičky za rok 2016 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, inventarizační
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření). Součástí účetní závěrky je i hospodářský
výsledek organizace za rok 2016. O schválení účetní závěrky bude vyhotoven protokol.
(příloha č. 26)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2016 včetně výsledku hospodaření obce
Starovičky, IČO 283592 za účetní období 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016.
7. Rozpočtové opatření č. 1/2017
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 1/2017 (příloha č. 27).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017.
Starosta informoval členy ZO o novele rozpočtové skladby. Vzhledem k tomu, že
rozpočet byl schválen v prosinci je třeba, aby zastupitelé vzali na vědomí, že již
schválený rozpočet bude upraven, jedná se o změny položek (paragrafů), objem na
nich se nemění.
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Usnesení: ZO vzali na vědomí novelu rozpočtové skladby.
8. Směrnice obce Starovičky o zadávání veřejných zakázek.
Starosta předložil zastupitelům nově vypracovanou Vnitřní směrnici obce Starovičky
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb.
(příloha č. 28)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Vnitřní směrnici obce Starovičky pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Různé, diskuse, závěr.
a) Strategický plán investic
Starosta předložil zastupitelům návrh Plánovaného seznamu akcí obce Starovičky na
rok 2017 – 2020. Seznam akcí je podkladem žádostí o dotace. Úspěšné naplnění
položek na seznamu je podmíněno získáním dotací v jednotlivých letech.
(příloha č. 29)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Strategický plán investic obce Starovičky na roky 2017 –
2020.
b) Statut fondu financování obnovy vodohospodářského majetku
Zastupitelstvo obce Starovičky na svém zasedání dne 11. 12. 2014 usnesením č. 7
schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Starovičky. Za rok
2016 se nebudou do fondu převádět žádné finanční prostředky z důvodu provedených
investic na vybudování nové kanalizace v lokalitě Zahrady I. (příloha č. 30)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Statut fondu financování obnovy vodohospodářského
majetku. Za rok 2016 se nebudou do fondu převádět žádné finanční prostředky.
c) Žádost o povolení změny vjezdu do dílny – Prát Pavel
Pavel Prát žádá o povolení vjezdu do dílny k vratům čp. 274 a provedení nového
vjezdu ze zámkové dlažby. Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním zpevněné plochy ze
zámkové dlažby dle nákresu na vlastní náklady žadatele. (příloha č. 31)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s vybudováním vjezdu k vratům dílny č.p. 274 na vlastní
náklady žadatele.
d) Žádost o poskytnutí sponzorského daru
Nezisková organizace BILICULUM, z. ú. žádá obec o sponzorský dar ve výši
10 000,- Kč. (příloha č. 32)
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Pro: 0 členů ZO

Proti: 6

zdržel se: 3 (Poláček, Pleskačová, Prátová)

Usnesení: ZO neschvaluje sponzorský dar neziskové organizaci BILICULUM, z.ú.
e) Zakoupení nástavby stroje HAKO 1250
Starosta předložil návrh na zakoupení nástaveb stroje HAKO 1250 pro zimní údržbu –
sypače a shrnovací radlice v ceně cca 200 tis. Kč. ZO s návrhem souhlasí a pověřují
starostu s výběrem nejvýhodnějšího dodavatele.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s nákupem nástavby stroje HAKO 1250 pro zimní údržbu –
sypače a shrnovací radlice a pověřují starostu s výběrem nejvýhodnějšího dodavatele.
f) Ostatní projednávané záležitosti, o kterých nebylo hlasováno:
-

-

-

Opět byla doručena žádost o pronájem obecního bytu (příloha č. 33). Vzhledem
k tomu, že všechny byty jsou obsazeny, byla tato žádost odložena. V případě, že se
některý byt uvolní, bude zveřejněn záměr pronájmu na úřední desce a
internetových stránkách obce.
Starosta předložil návrh situace datového optického připojení pana Martina
Dostoupila, čp. 142. Délka trasy dle návrhu je 2 175 metrů. Jedná se lokalitu Tálky
a Zahrady (příloha č. 34)
Dále starosta informoval členy ZO, že bude umístěn poutač u OÚ – Levandulová
farma Hands.
Dále starosta informoval členy ZO, že nové PSČ 691 68 bude s účinností od
1.4.2017.
Kulturní komise seznámila ZO s novou kulturní akcí – závod v sečení louky, který
by se uskutečnil začátkem července.

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: Hana Kapustová
Ve Starovičkách 7. 3. 2017
Ověřovatelé zápisu: paní Kateřina Pleskačová, DiS
pan David Poláček

Pavel Šafařík
místostarosta

……………………………
……………………………

Vladimír Drbola
starosta
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