OBEC

STAROVIČKY

Usnesení č. 2/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Starovičky,
konaného dne 17. 12. 2018
v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
1. ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení z minulého
zasedání.
2.
a) ZO schvaluje zařazení do změny č. 2 ÚP využití pozemků p.č. 984/1, 988/3,
988/4, 1292/55 a 1292/56 v k.ú. Starovičky z plochy zemědělské prvovýroby
„Z“ a biokoridoru „ÚSES“ na plochu rozhledny a odpočinkového místa.
b) ZO neschvaluje navýšení zastavěné plochy areálu levandulové farmy na
2000 m2 s maximální výškou stavby 9,5 m pro Změnu č. 2 Územního plánu
Starovičky.
c) ZO neschvaluje výstavbu nové levandulové farmy za ČOV směrem na
Šakvice se stávajícími parametry fy. Hands s.r.o. – zastavěná plocha cca 1 000
m2.
d) 1. Zastupitelstvo obce Starovičky revokuje usnesení č. 2a přijaté na 26.
zasedání Zastupitelstva obce Starovičky dne 19.6.2018.
2. Zastupitelstvo obce Starovičky podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a stavebního
zákona rozhoduje o pořízení Změny č. 2 územního plánu Starovičky
zkráceným postupem a schvaluje její následující obsah:
- změna využití pozemků p.č. 984/1, 988/3, 988/4, 1292/55 a 1292/56 v k.ú.
Starovičky z plochy zemědělské prvovýroby „Z“ a biokoridoru „ÚSES“ na
plochu rozhledny a odpočinkového místa
- revize regulativů územního plánu
- uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou územně plánovací
dokumentací
- uvedení územního plánu do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v platném
znění
3. Zastupitelstvo obce Starovičky podle § 6 odst. 6 písm. b) schvaluje žádost
obce o pořizování podle §6 odst. 1 písm. c) Městským úřadem Hustopeče,
odborem územního plánování.
3. ZO schvaluje Rozpočet obce Starovičky na rok 2019 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 14 884 400 Kč
Financování (tř. 8) ve výši 2 573 800 Kč
Celkové zdroje ve výši 17 458 200 Kč
Běžné a kapitálové výdaje (tř. 5 a 6) ve výši 16 796 200,Financování (tř. 8) ve výši 662 000,- Kč (splátka půjčky SFŽP)
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 17 458 200,- Kč
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 (Návrh rozpočtu na rok 2019)
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. ZO schvaluje rozpočet včetně Návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ
Starovičky na rok 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021.
4. ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Starovičky na rok 2019.
5. ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Starovičky na rok 201–2022.
6. ZO schvaluje stočné pro rok 2019 ve výši 51,45 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.
7. ZO schvaluje Vyhlášku obce Starovičky č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Starovičky č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
8. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018.
9. ZO schvaluje Plán inventur na rok 2018 včetně inventarizační komise ve složení:
Předseda - David Poláček, členové - Vladimír Drbola, Iva Horáková a Hana
Kapustová.
10. ZO pověřuje starostu obce Starovičky pana Vladimíra Drbolu ke zveřejňování
záměrů prodeje, směny a darování majetku obce Starovičky a to po celé volební
období 2018-2022.
11. ZO schvaluje pana Vladimíra Drbolu jako určeného zastupitele pro pořizování
územně plánovací dokumentace obce Starovičky pro volební období 2018 – 2022.
12. ZO bere na vědomí závěrečný účet, návrhy rozpočtu na rok 2019 a návrhy
střednědobého výhledu svazku DSO Čistý Jihovýchod a DSO Mikroregionu
Hustopečsko.
13. ZO bere na vědomí zprávy z finančního a kontrolního výboru.
14. ZO schvaluje Smlouvu č.: HO-014330051407/002 o zřízení věcného břemene.
Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 44/1 za účelem umístění
distribuční soustavy společnosti E.ON a.s. – kabelové vedení – DP-k.NN, Strnad
na zatížení nemovitosti a za účelem jejího provozování. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve prospěch obce ve výši 2 900,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15. Zastupitelé souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na zajištění provozu
ČOV s p. Ing. Jaroslavem Jedličkou.
16. ZO schvaluje Strategický plán investic na období 2019 - 2022.
17.
a) ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
5000,- Kč Spolku dětí a mládeže Duhový svět Hustopeče, IČ: 26606992. ZO
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Starovičky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
b) ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
100
000,- Kč Římskokatolické farnosti Starovičky, IČO 65806247 na statické
zajištění kostela sv. Kateřiny ve Starovičkách. ZO schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Starovičky a pověřuje starostu
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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.
ZO souhlasí s vybudování zpevněné plochy vjezdu od místní komunikace p.č.
595/1 k pozemku za sklepem p.č. 713.
ZO souhlasí s vybudování zpevněné plochy makadamem před rodinným
domem čp. 161.
ZO souhlasí s realizací přeložky VN a výstavby 5 rodinných domů v lokalitě
Tálky IV.
ZO schvaluje vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Starovičky ve výši MŠ
– 3 657,- Kč, ZŠ – 38 363,- Kč a ŠJ – 7483,96 Kč.
ZO schvaluje zavedení do majetku božích muk na pozemku parc. č. 987/136
do majetku obce v ceně 25 000,- Kč.
ZO schvaluje příspěvek na setkání harmonikářů ve výši 10 000,- Kč Chlapcům
z Moravy na rok 2019.
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor s DH Palankou z.s. na
pronájem sálu kulturního domu ve Starovičkách č.p. 253 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
ZO souhlasí s uzavřením dodatků smluv se stávajícími nájemníky bytů na
čp. 82 na další 3 roky.

Ve Starovičkách 21. 12. 2018

Bc. Tomáš Dolák
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta

