OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 16/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 10. 11. 2016
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
9 členů ZO
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR – Dopravní automobil SDH
Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Pošta Partner
Projednání zpevněné plochy před domem čp. 178
Plán inventur na rok 2016.
Rozpočtové opatření č. 7/2016
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: pan Kateřina Pleskačová, DiS
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 OZ

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR – Dopravní automobil SDH
Zastupitelstvu bylo předloženo Rozhodnutí o poskytnutí dotace v EDS – program
014 240 pod názvem „014D241006263 Starovičky – Dopravní automobil“ v částce
415 635,- Kč. (příloha č. 1)
Dále byla zastupitelům předložena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje, předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční
podpory na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH“ do
výše 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace MV-GŘ HZS ČR. (příloha č. 2)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR dle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace v EDS – program 014 240 pod názvem „014D241006263
Starovičky – Dopravní automobil“ v částce 415 635,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Dále ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory na realizaci
projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje přijetí finanční podpory z rozpočtu
Jihomoravského kraje do výše 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace MV – GŘ
HZS ČR a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Pošta Partner
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo
982602000000-0055/2016, včetně příloh. Tato smlouva včetně příloh nabývá platnosti
dnem 1.2.2017. Na základě této smlouvy budou zajišťovány veškeré služby České
pošty včetně bankovnictví ve spolupráci s Obcí Starovičky. (přílohy č. 3)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo
982602000000-0055/2016 s účinností od 1.2.2017 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy včetně příloh. Pracovní povinnosti v rámci Pošty Partner bude zastávat
dosavadní pracovnice České pošty.
4. Projednání zpevněné plochy před domem čp. 178
Starosta předložil zastupitelům žádost pana Michala Pilarčíka, bytem Starovičky
178 o vybudování zpevněné plochy o velikosti 5 x 3m před domem čp. 178.
Zastupitelé souhlasí s vybudováním zpevněné plochy na vlastní náklady žadatele
(příloha č. 4).
Pro: 9 členů ZO
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s vybudováním zpevněné plochy o velikosti 5 x 3m před RD
čp. 178 na vlastní náklady žadatele.
5. Plán inventur na rok 2016
Zastupitelům obce byl předložen Plán inventur na rok 2016. (příloha č. 5).
Periodická inventura majetku obce bude zahájena 2.1.2017 a ukončena 23.1.2017.
Pro: 9 členů ZO
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: a) ZO schvaluje Plán inventur na rok 2016.
6. Rozpočtové opatření č. 7/2016
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 7/2016 (příloha č. 6).
Pro: 9 členů ZO
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2016.
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Různé, diskuse, závěr.
a) Dotace z rozpočtu obce – Spolek dětí a mládeže Duhový svět Hustopeče
Starosta předložil zastupitelům žádost Spolku dětí a mládeže Duhový svět Hustopeče
na dotaci z rozpočtu obce ve výši 10 000,- Kč na celoroční činnost TS Danceverzity
(původně Lady Stars) Hustopeče. Starosta navrhuje výši 8 000,- Kč dle počtu tanečnic
ze Staroviček – 8 děvčat. (příloha č. 7)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
8 000,- Kč Spolku dětí a mládeže Duhový svět Hustopeče. ZO schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Starovičky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
b) Datové optické připojení - Dostoupil
Starosta předložil zastupitelům žádost pana Martina Dostoupila čp. 142 na výstavbu
datové optické sítě v lokalitě Zahrady a v lokalitě Tálky. Zastupitelé se po krátké
diskusi dohodli, že předběžně souhlasí s následnými podmínkami:
- Obec Starovičky se nebude jakkoli podílet na realizaci předloženého investičního
záměru ani nezaručuje připojení RD k výše uvedené technické infrastruktuře
- Obec Starovičky se zavazuje udělit souhlas k uložení infrastruktury na pozemcích
obce avšak pouze v případě, pokud nebudou realizací předloženého záměru
narušena ochranná pásma stávající infrastruktury, případně pokud budou
předložena kladná stanoviska správců sítí o možném snížení ochranných pásem
technické infrastruktury v předmětné oblasti
- Výkopové práce budou prováděny vzhledem k současné finální úpravě
předzahrádek rodinných domů ručně, strojní výkop bude možný pouze po
předchozí dohodě s uživateli nebo na neupravených plochách. (příloha č. 8)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO předběžně souhlasí s výstavbou datové optické sítě v lokalitě Zahrady a
v lokalitě Tálky na vlastní náklady žadatele pana Martina Dostoupila čp. 142.
c) Směna pozemků
Zastupitelům byla předložena žádost na směnu pozemků ve vlastnictví obce. Jedná se
o směnu pozemku p.č. 1045/9 orná půda o výměře 2915 m2 v k.ú. Starovičky
zapsaného na LV 10001 ve vlastnictví Obce Starovičky v celkové ceně 43 725,- Kč
výměnou za spoluvlastnictví id ½ pozemků p.č. 1016/63 orná půda o výměře 676 m2,
p.č. 1017/66 ostatní plocha o výměře 45m2 a p.č. 1018/331 orná půda o výměře 4583
m2, vše v k.ú. Starovičky, zapsané na LV 755. Pozemky budou přecházet do
vlastnictví Obce Starovičky na LV 10001, celková cena spoluvlastnictví id ½ je
39 780,- Kč. Směna bude provedena s následným finančním vyrovnáním ve prospěch
Obce Starovičky, které činí 7 890,- Kč. Správní poplatky spojené s vkladem
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí spoluvlastník pozemků zapsaných
na LV 755. Zastupitelé souhlasí s vyvěšením záměru. (příloha č. 9)
3

Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO schvaluje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 1045/9 orná půda o
výměře 2915 m2 v k.ú. Starovičky zapsaného na LV 10001 ve vlastnictví Obce
Starovičky v celkové ceně 43 725,- Kč výměnou za spoluvlastnictví id ½ pozemků
p.č. 1016/63 orná půda o výměře 676 m2, p.č. 1017/66 ostatní plocha o výměře 45m2
a p.č. 1018/331 orná půda o výměře 4583 m2, vše v k.ú. Starovičky, zapsané na LV
755. Pozemky budou přecházet do vlastnictví Obce Starovičky na LV 10001, celková
cena spoluvlastnictví id ½ je 39 780,- Kč. Směna bude provedena s následným
finančním vyrovnáním ve prospěch Obce Starovičky, které činí 7 890,- Kč. Správní
poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
spoluvlastník pozemků zapsaných na LV 755.
d) Nájemní smlouva – ordinace MUDR. Kelbl Ladislav
Starosta předložil zastupitelům novou nájemní smlouvu v budově obecního úřadu č.p.
43. Obsah nové nájemní smlouvy se oproti původní nemění, mění se pouze z důvodu
změny právní subjektivity nájemce. Jedná se o 2 místnosti – místnost pro ošetřujícího
lékaře a čekárnu pro pacienty. Uvedené nebytové prostory musí být provozovány
pouze za účelem ošetřování a léčení občanů obce Starovičky. Měsíční nájemné činí
100,- Kč. Tato smlouva nabývá účinnosti ode dne 1.12.2016. Nájemce MUDr.
Ladislav Kelbl s.r.o., IČ: 04251814, se sídlem Žižkova 398, 667 01 Židlochovice.
(příloha č. 10)
pro: 9 členů OZ

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu v budově obecního úřadu č.p. 43 z důvodu
změny právní subjektivity nájemce MUDr. Ladislav Kelbl s.r.o., IČ: 04251814, se
sídlem Žižkova 398, 667 01 Židlochovice. Jedná se o 2 místnosti – místnost pro
ošetřujícího lékaře a čekárnu pro pacienty.
e) Žádost o proplacení dovolené za rok 2015
Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, § 79 odst. 5 starosta
ústně požádal zastupitele o proplacení 16 dnů nevyčerpané dovolené za rok 2015
z důvodu velkého časového zatížení při realizaci investiční akcí obce. Tato změna
bude zohledněna ve výdajích v již schváleném RO č. 7/2016.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje starostovi obce Starovičky Vladimíru Drbolovi proplacení 16
dnů nevyčerpané dovolené za rok 2015 a to ve výplatách za měsíc 11/2016.
f) Starovičský zpravodaj - barevný
Starosta zastupitele informoval, že je možnost tisku barevného Starovičského
zpravodaje. V měsíci 10/2016 byl tištěn zpravodaj barevně na zkoušku. Zastupitelé
souhlasí s objednávkou tisku barevné formy zpravodaje. Navýšení oproti černobílé
verzi je cca 3 000,- Kč/360 výtisků.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s tiskem barevného Starovičského zpravodaje.
g) Upozornění – přechod pro chodce u ZŠ
Starosta předložil zastupitelům upozornění občanů z programu mapy závad na
vybudování přechodu pro chodce u ZŠ a uložení dopravního značení „Pozor děti“
a snížení rychlosti na 30 km/hod. v obou směrech dotčené místní komunikace.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s vybudováním přechodu pro chodce u ZŠ a uložením
dopravního značení „Pozor děti“ a snížení rychlosti na 30km/hod. v obou směrech
dotčené komunikace.
h) Ostatní projednávané záležitosti, o kterých nebylo hlasováno:
- Starosta oznámil členům ZO, že před zastupitelstvem obdržel návrh smlouvy pro
osazení Sazka terminálu v prostorách pošty, smlouvu projednají na příštím
zasedání ZO.
- Starosta sdělil zastupitelům, že před jednáním měl schůzku s nájemci pozemků
v lokalitě Puštáře, nejprve nechá vypracovat geometrický plán a potom se projedná
záměr prodeje pozemků.
- Dále starosta oznámil zastupitelům, že letos se nebude konat vánoční koncert DH
Palavanky.

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: Hana Kapustová
Ve Starovičkách 16. 11. 2016
Ověřovatelé zápisu: paní Kateřina Pleskačová, DiS
pan Václav Hovězák

Pavel Šafařík
místostarosta

……………………………
……………………………

Vladimír Drbola
starosta
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