OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 23/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14.12.2017
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
8 členů ZO (zastupitelstvo obce, dále jen ZO)
(omluven Radim Hovězák)
Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Rozpočet na rok 2018
3. Rozpočet Sociálního fondu obce Starovičky na rok 2018
4. Rozpočtový výhled obce Starovičky na roky 2018-2021
5. Stočné pro rok 2018
6. Vyhláška obce Starovičky č. 1/2017 – poplatek za odpad
7. Rozpočtové opatření č. 6/2017
8. Projednání dodatku č. 1 – Česká pošta s.p.
9. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
10. Projednání smlouvy o právu provést stavbu
11. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu – ÚZSVM
12. Projednání realizace optické sítě v obci
13. Projednání MAP
14. Projednání makléřské smlouvy – Eurovalley, s.r.o. Brno
15. 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. Po krátké diskusi byl zrušen bod č. 12. Projednání realizace
optické sítě v obci. Zasedání zastupitelstva bylo v době zahájení přítomno 8
zastupitelů, tudíž zasedání bylo usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena Hana Kapustová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: Václav Hovězák
Tomáš Dolák
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 OZ

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
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2. Rozpočet obce Starovičky na rok 2018
Zastupitelům byl předložen návrh Rozpočtu obce Starovičky na rok 2018. Návrh
rozpočtu byl projednán finančním a kontrolním výborem obce, na úřední desce byl
zveřejněn od 27.11.2017, i elektronicky (příloha č. 1). Návrh byl doplněn o 15 000,na § 6118 a byla provedena změna z § 2292 na 2293, bude upraveno o 15 000,- Kč i
financování pol. 8115.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
a) ZO schvaluje Rozpočet obce Starovičky na rok 2018 takto:
- Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 14 442 500 Kč
- Financování (tř. 8) ve výši 4 731 500 Kč
- Celkové zdroje ve výši 19 174 000 Kč
- Běžné a kapitálové výdaje (tř. 5 a 6) ve výši 18 512 000,- Financování (tř. 8) ve výši 662 000,- Kč (splátka půjčky SFŽP)
- Celkové výdaje rozpočtu ve výši 19 174 000,- Kč
b) ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu – výdaje na paragrafy, daňové příjmy
na položky, nedaňové a kapitálové příjmy na paragrafy a přijaté transfery na
položky a převod SF na paragrafy (dle přílohy č. 6 – Návrh rozpočtu na rok 2018)
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
příspěvkových organizací je možné převést v nečerpané výši do následujícího
rozpočtového roku.
3. Rozpočet Sociálního fondu obce Starovičky na rok 2018
Ve stejné době jako celkový rozpočet obce byl zveřejněn také návrh rozpočtu
Sociálního fondu Starovičky na rok 2018. (příloha č. 2)
Pro: 8 členů ZO
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Starovičky na rok 2018.
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starovičky na období 2018 - 2021
Zastupitelům byl předložen Střednědobý výhled rozpočtu obce Starovičky na
odbodbí 2018 – 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. (příloha č. 3).
Pro: 8 členů ZO
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Starovičky na rok 2018–2021.
5. Stočné pro rok 2018
Starosta předložil zastupitelům výpočet stočného pro rok 2018. Výše stočného je
stanovena dle finanční analýzy s přihlédnutím na celkovou inflaci za období 20082017. Výše stočného je snížena s využitím nejvyššího možného snížení 10 %.
(příloha č. 4)
Usnesení: ZO schvaluje stočné pro rok 2018 ve výši 48,41 Kč za m3 bez DPH, k
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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.
6. Vyhláška obce Starovičky č. 1/2017 – 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 2018. V souvislosti se
snížením poplatku za odpad bylo potřeba schválit změnovou vyhlášku o místním
poplatku za odpad (příloha č. 5). Zastupitelé schvalovali snížení poplatku na 60 Kč
za osobu.
Pro: 8 členů

ZO Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Vyhlášku obce Starovičky č. 1/2017, kterou se mění obecně
závazná vyhláška obce Starovičky č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
7. Rozpočtové opatření č. 6/2017
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 a vysvětlil
uvedené položky. (příloha č. 9).
Pro: 8 členů ZO
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017.
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
Zastupitelům byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. (příloha č.10).
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou
poštu, s.p.
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9. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Václav Halm, Brněnská 447/1, Hustopeče požaduje zřídit věcné břemeno práva vstupu a
vjezdu přes pozemek ve vlastnictví obce Starovičky, které spočívá v povinnosti strpět
umístění, zřízení, provoz, údržbu a opravy vybudovaného sjezdu ze silnice II/425 přes
část pozemku KN p.č. 846/38 ve vlastnictví obce Starovičky vymezené geometrickým
plánem č. 717-27/2017 na pozemek p.č. 846/47 ve vlastnictví oprávněného, včetně
práva vstupu a vjezdu na uvedený pozemek ve prospěch oprávněného. Právo vstupu a
vjezdu platí i pro klienty firmy VRT-STŘECHY S.R.O., se sídlem Starovičky 342.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu jednorázově ve výši 50,- Kč včetně DPH.
(příloha č. 11)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni
práva vstupu a vjezdu přes pozemek ve vlastnictví obce Starovičky, které spočívá v
povinnosti strpět umístění, zřízení, provoz, údržbu a opravy vybudovaného sjezdu ze
silnice II/425 přes část pozemku KN p.č. 846/38 ve vlastnictví obce Starovičky
vymezené geometrickým plánem č. 717-27/2017 na pozemek p.č. 846/47 ve vlastnictví
oprávněného, včetně práva vstupu a vjezdu na uvedený pozemek ve prospěch
oprávněného. Právo vstupu a vjezdu platí i pro klienty firmy VRT-STŘECHY S.R.O.,
se sídlem Starovičky 342 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Věcné břemeno se
zřizuje za úplatu jednorázově ve výši 50,- Kč včetně DPH.
10. Projednání smlouvy o právu provést stavbu
Na základě předchozího schválení požaduje zhotovitel stavby Martin Dostoupil
Smlouvu o právu provést stavbu, která spočívá v realizaci podzemního vedení veřejné
komunikační sítě datového propojení v HDPE chráničce včetně přípojek do
domácností, propojovacích zemních prvků a povrchových sloupkových rozvaděčů na
pozemcích KN p.č. 328/1, 328/3, 328/4, 343, 345/3, 456/1, 460/1, 494/4, 501/6, 511/5,
522/2, 522/27, 532/2, 532/9, 771/1, 771/2, 771/3, 1028/54, 1028/57, 1028/61,
1033/10, 1033/21, 1033/22, 1034/58, 1034/59, 1295/16, 1295/45, vše v k.ú.
Starovičky v lokalitě Zahrady a Tálky. (příloha č. 12)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, která spočívá v realizaci
podzemního vedení veřejné komunikační sítě datového propojení v HDPE chráničce
včetně přípojek do domácností, propojovacích zemních prvků a povrchových
sloupkových rozvaděčů na pozemcích KN p.č. 328/1, 328/3, 328/4, 343, 345/3, 456/1,
460/1, 494/4, 501/6, 511/5, 522/2, 522/27, 532/2, 532/9, 771/1, 771/2, 771/3, 1028/54,
1028/57, 1028/61, 1033/10, 1033/21, 1033/22, 1034/58, 1034/59, 1295/16, 1295/45,
vše v k.ú. Starovičky v lokalitě Zahrady a Tálky, zhotovitel sítě Martin Dostoupil,
Starovičky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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11. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu – ÚZSVM
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. UZSVM/BBV/13492/2017 – BBVM, jedná se o pozemek parcelní
číslo 39, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, který je
zapsaný na LV č. 60000 – ÚZSVM, pozemek je převáděný bezúplatně na LV 10001
pro Obec Starovičky. (příloha č. 13)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci č.j. UZSVM/BBV/13492/2017-BBVM, a to pozemku parcelní číslo 39
v k.ú. Starovičky, obec Starovičky z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce
Starovičky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12. Projednání realizace optické sítě v obci
Bod č. 12 ZRUŠEN
13. Projednání MAP – MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
Starosta předložil zastupitelům dokument "Místní akční plán vzdělávání do roku 2023
pro ORP Hustopeče", zpracovaný v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na
území ORP Hustopeče, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999.
(příloha č. 14)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje dokument "Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro
ORP Hustopeče", zpracovaný v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na území
ORP Hustopeče, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999.
14. Projednání makléřské smlouvy – Eurovalley, s.r.o. Brno
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o výkonu odborné činnosti pojišťovacího
makléře Eurovalley s.r.o. Brno. Předmětem smlouvy, že makléř se dle této smlouvy
zavazuje pro klienta (obec Starovičky) dle jeho požadavků, udělených pokynů a v jeho
zájmu vykonávat odbornou zprostředkovatelskou činnosti v pojišťovnictví, zejména
provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných smluv, předkládání
návrhů na uzavření pojistných smluv, zprostředkování uzavření pojistných smluv,
právě pojištění, aktivní pomoc při vyřizování nároků z pojistných smluv, součinnost
při likvidaci pojistných událostí, poskytování odborné poradenství a konzultační
pomoci v oblasti plánovitého řízení rizika a všech druhů pojištění. (příloha č. 15)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

zdržel se:0
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Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o výkonu odborné činnosti pojišťovacího makléře
Eurovalley s.r.o. Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15. Různé, diskuse, závěr.
a) Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Starovičky na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu,
převod do IS, žádost o poskytnutí finančních prostředků na mzdu pedagoga za
období 09-12/17
- Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Starovičky na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu
na odbobí 2018-2020
Ředitelství ZŠ a MŠ Starovičky předložilo zastupitelům Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ
Starovičky a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021. Součástí rozpočtu je
poskytnutí finančních prostředků na provoz ZŠ a MŠ Starovičky na rok 2018 ve výši
600 000,- Kč. (příloha 16)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Starovičky na rok 2018,
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2020 a poskytnutí finančních prostředků
na provoz ZŠ a MŠ Starovičky na rok 2018 ve výši 600 000,- Kč.
- Žádost o souhlas k použití investičního fondu
Ředitelství ZŠ a MŠ Starovičky požádalo vedení obce o souhlas k použití investičního
fondu ve výši 13 335,- Kč na úhradu oprav majetku školy. (příloha č. 17).
Pro: 8 členů ZO

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení: ZO schvaluje použití investičního fondu ZŠ a MŠ Starovičky, okres
Břeclav ve výši 13 335,- Kč na úhradu oprav majetku školy.
- Žádost o poskytnutí finančních prostředků na mzdu pedagoga za období 09-12/17
Ředitelství ZŠ a MŠ žádá o poskytnutí finančních prostředků ve výši 30 000,- na
mzdu pedagoga za období 09-12/17. Navýšení je potřeba z důvodu zřízení samostatné
třídy pro 1. ročník. (příloha č. 18)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se:0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 30 000,- na mzdu
pedagoga za období 09-12/17.
b) Zprávy z jednání finančního a kontrolního výboru
Starosta obce přednesl zastupitelům zprávy z jednání finančního a kontrolního výboru.
Tyto zprávy vzali zastupitelé na vědomí.
c) Návrhy rozpočtu na rok 2018 a Střednědobý výhled – 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
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k seznámení návrhy rozpočtů obou svazků na rok 2018 a rozpočtový výhled, rozpočty
byly vyvěšeny na úřední desce i elektronicky (příloha č. 19). Tyto vzali zastupitelé na
vědomí.
d) Dotace - TJ Starovičky
TJ Starovičky požádala zastupitelstvo o dotaci ve výši 105 000,- Kč. Jedná se o
dofinancování dotace z rozpočtu JMK na akci: Vybavení šaten a oprava venkovního
sociálního zařízení na budově č.p. 277.
(příloha č. 20)
Pro: 8 členů ZO

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
105 000,- Kč TJ Starovičky, IČO 462 14 933 na vybavení šaten a opravu sociálního
zařízení v budově čp. 277. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Starovičky a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Veřejnoprávní
smlouva bude zveřejněna na úřední desce do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy po
dobu tří let, viz. zákon 250/2000 Sb.
e) Dotace – 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 6 000,- Kč na celoroční činnost TS Danceverzity
(původně Lady Stars) Hustopeče. Starosta navrhuje výši 6 000,- Kč dle počtu tanečnic
ze Staroviček – 6 děvčat. (příloha č. 21)
Pro: 8 členů ZO

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
6 000,- Kč Spolku dětí a mládeže Duhový svět Hustopeče. ZO schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Starovičky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
f) Nové nařízení vlády - odměny
Zastupitelům bylo předloženo nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 1.1.2018.
Zastupitelé navrhují měsíční odměny ponechat ve stávající výši a vypláceny budou dle
nového nařízení č. 318/2017, tj. místostarosta 3 000,- Kč, předseda výboru/komise
800,- Kč, člen výboru komise 600,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 600,Kč. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce
bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce, u nečlena zastupitelstva obce ode dne jmenování do příslušné
funkce.
Pro: 8 členů ZO

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení: ZO bere na vědomí možnost úpravy odměn uvolněných a neuvolněných
zastupitelů v souvislosti s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
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zastupitelstev územních samosprávných celků, ze dne 11.9.2017, s účinností od
1.1.2018. Odměny neuvolněných zastupitelů zůstanou ve stávající výši.
g) Žádost o příspěvek Myslivecké sdružení
Myslivecký spolek Starovičky žádá zastupitelstvo o účelovou dotaci na nákup nové
vrhačky asfaltových terčů, kterou zvažují zakoupit v roce 2018. Zastupitelé souhlasí
s přidělením dotace ve výši 30 000,- Kč na uvedený účel a začlenilo jej do rozpočtu
2018. Čerpání finančních prostředků je podmíněno podáním řádné žádosti o dotace na
jednotném formuláři obce Starovičky v průběhu roku 2018 s dostatečným předstihem
před vlastní realizací. (příloha č. 22)
h) Žádost o odkoupení pozemku
Do kanceláře OÚ byla doručena žádost na odkoupení části pozemku p.č.44 v k.ú.
Starovičky, jedná se o cca 35 m2 podél pozemku p.č. 43. Zastupitelé souhlasí a
navrhují vypracovat geometrický plán tak, aby prodávaný pozemek nezasahoval do
ochranného pásma inženýrských sítí, poté starosta vyvěsí záměr a na příštím zasedání
bude projednán prodej pozemku za cenu 400,- Kč/m2 + DPH.
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 21. 12. 2017
Ověřovatelé zápisu: pan Václav Hovězák ……………………………
pan Tomáš Dolák. ………………………
Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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