OBEC

STAROVIČKY

Usnesení č. 4/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Starovičky,
konaného dne 2. 5. 2019
v 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
1. ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení z minulého
zasedání.
2. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019.
3. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Starovičky za rok 2018 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením obce bez výhrad, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
4. ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018 organizace Základní škola a Mateřská
škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČO: 70914320 včetně
výsledku hospodaření.
5. ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018 včetně výsledku hospodaření obce
Starovičky, IČO 283592 za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018.
6. ZO schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení KPÚ Starovičky dle
předložené přílohy.
7. ZO schvaluje Smlouvu č.: 1030048595/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 44/1, 3/1 na LV
č. 10001 za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN pod názvem
„Starovičky, rozšíření NN, Babák“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 1 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
8. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 595/33 o výměře 12 m2 za cenu 400,- Kč/m2 +
DPH v k.ú. Starovičky, pozemek parc.č. 595/33 vznikl na základě geometrického
plánu 792-204/2019 zapsané na LV 10001 pro obec Starovičky, Katastrální úřad
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, p. Františkovi Jelínkovi,
bytem Na Návsi 8, 664 51 Kobylnice za celkovou cenu 4 800,- Kč + DPH,- Kč,
tj. 5 808,- 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.
9. ZO schvaluje příspěvek ve výši 800,- Kč za rok 2018 za péči v rámci hospice sv.
Josefa v Rajhradě pro naše občany.
10. ZO schvaluje provedení prací na akci „Snížení energetické náročnosti VO
Starovičky“. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení a dodavatele, dále
schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou E.ON Energie a.s., IČO 26078201 s
cenou 1 399 991,55 Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
11. Zastupitelstvo obce Starovičky schvaluje přijetí účelové finanční podpory
poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a obchodu k projektu „Snížení
energetické náročnosti VO Starovičky“, identifikační číslo 122D221009264.
Zastupitelstvo obce Starovičky prohlašuje, že má zajištěno dostatek finančních
prostředků na realizaci akce nad rámec poskytnuté dotace, aby bylo zajištěno krytí
potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace akce.
12.
a) ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
10 000,- Kč Mysliveckému spolku Starovičky, IČO 48455067 na pořádání
střelecké soutěže na střelnici MS Starovičky, instalaci pachového ohradníku kolem

silnic v revíru MS Starovičky a na úpravu střelnice. ZO schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Starovičky a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
b) ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
10 000,- Kč na finanční zajištění hudebního festivalu „Dechovka pod Pálavou“ a
dotaci ve výši 10 000,- Kč na zajištění provozu a běžných výdajů spolku, doplnění
komponentů do ozvučovací techniky, nutné opravy, doplnění krojů, dokoupení
notových stojanů spolku DH Palavanka, IČO 22627175. ZO schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Starovičky a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
c) ZO souhlasí s vybudováním zpevněné plochy zatravňovacími panely nebo
zámkovou dlažbou na vlastní náklady za rodinným domem čp. 141.
d)ZO schvaluje prominutí nájemného v budově čp. 62 p. Miroslavovi Tomkovi
za měsíc březen 2019 v celé výši, tj. 4 356,- Kč vč. DPH z důvodu rekonstrukce
budovy čp. 62 a přemístění prostor prodejny do nevyhovujících prostor po dobu
rekonstrukce a bezúplatného odběru vody, elektřiny a plynu stavební firmou.
e) ZO schvaluje provedení prací na akci „Starovičky – přístavba věže na sušení
hadic“. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení a dodavatele, dále schvaluje
návrh smlouvy o dílo s firmou Poláček David Provádění staveb, 691 68
Starovičky 301, IČ: 76158241 s výslednou cenou 750 383,- Kč bez DPH. ZO
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
f) ZO schvaluje přijetí do pracovního poměru zastupitele obce Starovičky a
zároveň pracovní smlouvu.
Ve Starovičkách 10. 5. 2019

Bc. Tomáš Dolák
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta

