OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 3/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 21.2.2019
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
9 členů ZO (zastupitelstvo obce, dále jen ZO)
Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2019
3. Projednání žádosti o změnu ÚP Starovičky – plocha pro parkování kamionů v lokalitě
u Luže
4. Projednání Smlouvy o přeložce VN – Tálky IV.
5. Projednání žádosti ZŠ – převod hospodářského výsledku
6. Schválení Jednacího řádu povodňové komise
7. Schválení podání žádosti o dotace – Workout a parkour hřiště
8. Výběr nájemce na pronájem prodejny potravin a doplňkového zboží na čp. 62
9. Prodej motorového vozidla Avia A 31.1K DA 12, r.z. 7B3 6100
10. 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: Ing. Martin Mazůrek
Ing. Josef Panic
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: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0 (Ing. Panic)

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
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2. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 1/2019 a vysvětlil
uvedené položky. (příloha č. 1).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019.
3. Projednání žádosti o změnu ÚP Starovičky – plocha pro parkování kamionů
v lokalitě u Luže
xxxxx, Starovičky xxx žádají o projednání změny ÚP Starovičky, která by řešila
možnost pro parkování kamionů v lokalitě u Luže. Stávající území je značeno
indexem Bh – plocha pro bydlení v hlukově zatíženém území a žádají změnit plochu
na smíšenou (odstavnou plochu).
Po kratší diskusi zastupitelé rozhodli bod odložit za účelem zajištění potřebné
dokumentace pro možnou realizaci zamýšleného záměru – omezení dopravní
obslužnosti, reakce občanů žijících v léto lokalitě a další.
(příloha č. 2)
Bod č. 3 – odložen.
4. Projednání Smlouvy o přeložce VN – Tálky IV
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu společnosti E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o
přeložku zařízení distribuční soustavy č. 13013039 z důvodu realizace stavby:
Starovičky, výstavba nových RD, lokalita Tálky IV., předpokládané náklady na
provedení přeložky jsou 1 216 414,- Kč. (příloha č. 3)
Pro: 9 členů ZO

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č.
13013039 na výstavbu nových RD v lokalitě Tálky IV., předpokládané náklady na
provedení přeložky jsou 1 216 414,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5. Projednání žádosti ZŠ – převod hospodářského výsledku za rok 2018
Ředitelství ZŠ a MŠ Starovičky žádá zastupitelstvo o převod hospodářského výsledku
(zisku) ve výši 604,17 Kč do rezervního fondu za rok 2018. (příloha č. 4)
Pro: 9 členů ZO

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení: ZO schvaluje převod hospodářského výsledku (zisku) ve výši 604,17 Kč
za rok 2018 do rezervního fondu organizace Základní škola a mateřská škola
Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČO: 70914320.
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6. Schválení Jednacího řádu povodňové komise
Starosta předložil zastupitelům vypracovaný Jednací řád povodňové komise,
jmenování členů povodňové komise obce, pracovního štábu a hlídkové služby v rámci
povodňového plánu obce Starovičky. (přílohy č. 5)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Jednací řád povodňové komise a pověřuje starostu jeho
podpisem, dále bere na vědomí aktualizaci povodňového plánu obce z hlediska
obsazení jednotlivých složek.
7. Schválení podání žádosti o dotace – Workout a parkour hřiště
Starosta obce předložil zastupitelům Projektový záměr na vybudování Workout a
parkour hřiště v lokalitě u hřiště, podrobný položkový rozpočet projektu činí celkem
820 133 Kč vč. DPH, výše dotace z Ministerstva pro místní rozvoje představuje 70 %
tj. 574 093,- Kč, vlastní zdroje 246 040,- Kč. (přílohy č. 6)
Pro: 9 členů ZO

Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Workout a parkour hřiště,
nejlepší cvičiště“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora rozvoje
regionů 2019+“, dotačního titulu „Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku“.
8. Výběr nájemce na pronájem prodejny potravin a doplňkového zboží na čp. 62
Starosta předložil zastupitelům 2 přijaté žádosti pronájem prodejny potravin a
doplňkového zboží na čp. 62. První žádost od Petra Křivky – Pekařství Pešák, Velké
Pavlovice a druhá žádost od Elišky Gräntzové, Lužice. (přílohy č. 7)
Hlasování o první žádosti p. Petra Křivky – Pekařství Pešák, Velké Pavlovice:
Pro: 9 členů ZO

Zdržel se: 0

Proti: 0

Jelikož byla schválena první žádost p. Petra Křivky – Pekařství Pešák o druhé žádosti
nebylo třeba již hlasovat.
Usnesení: ZO schvaluje pronájem prodejny potravin a doplňkového zboží p. Petru
Křivkovi – Pekařství Pešák, 691 06 Velké Pavlovice, Kopečky 1163/21, IČO:
03196763 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

3

9. Prodej motorového vozidla Avia A 31.1K DA 12, r.z. 7B3 6100
Obec Starovičky zveřejnila nabídku na prodej motorového vozidla Avia A 31.1K DA
12, r.z. 7B3 6100, nabídka byla vyvěšena na úřední desce od 4.2.2019 do 21.2.2019.
Byla přijata pouze jedna žádost od p. Jiřího Horáka, Nad Kostelem 353, 687 34
Uherský Brod 3, IČO 62164060, který nabízí 27 000,- Kč. (příloha č. 8)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje prodej motorového vozidla Avia A 31.1K DA 12, r.z. 7B3
6100 p. Jiřímu Horákovi, Nad Kostelem 353, 687 34 Uherský Brod 3, IČO 62164060
za cenu 27 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10. Různé, diskuse, závěr
a) Dotace – SDH Mladí hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Starovičky požádal zastupitelstvo obce o dotaci ve výši
15 000,- Kč na provozní činnost jednotky mladých hasičů, zejména nákup drobného
materiálu potřebného k činnosti. (příloha č. 9)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
15 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Starovičky, IČO 634 349 54 na provozní
činnost jednotky mladých hasičů. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Starovičky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
b) Dotace – SDH
Sbor dobrovolných hasičů Starovičky požádal zastupitelstvo o dotaci ve výši 10 000,Kč na provozní činnost jednotky, tzn. nákup materiálu, občerstvení, pohonných hmot,
drobné vybavení, poštovné, kancelářské potřeby aj. (příloha č. 10)
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) Dotace – xxxxx
xxxxx požádal zastupitelstvo o dotaci na úhradu nákladů na přípravu na kvalifikační
závod na Mistrovství světa 2020 v Paratrapu a účast na závodech Světového poháru
v Paratrapu v roce 2019. (příloha č. 11)
Po kratší diskusi navrhují zastupitelé dotaci ve výši 10 000,- Kč.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Pleskačová)
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Usnesení: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
10 000,- Kč xxxxx na úhradu nákladů na přípravu na kvalifikační závod na
Mistrovství světa 2020 v Paratrapu a účast na závodech Světového poháru v Paratrapu
v roce 2019. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Starovičky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
d) Terénní stavební úpravy před sklepy p.č. 749/1, 749/2 750
Majitelé sklepů p.č. 749/1, 749/2 750 žádají zastupitelstvo o terénní stavební úpravy
před sklepy a poskytnutí materiálu na vybudování chodníku v uvedené oblasti.
(příloha č. 12)
Po kratší diskusi se zastupitelé dohodli, že souhlasí s provedením požadovaných
terénních úprav, které uhradí obec, stejně jako se zpevněním plochy recyklátem
stavební suti, který má k dispozici. Ostatní materiál však obec poskytnout nemůže,
zastupitelstvo obce tyto zpevněné plochy vyhodnotilo jako přístupovou neveřejnou
cestu k nemovitostem, byť na pozemku obce p.č. 595/1, kterou si vždy občané
realizují svépomocí včetně stavebního materiálu. Majitelé si mohou chodník na své
náklady na pozemku zbudovat – tento souhlas však nenahrazuje územní rozhodnutí
nebo stavební povolení, pokud ho bude dle stavebního zákona zapotřebí. V případě
ukládání nebo poruchy inženýrských sítí na pozemku p.č. 595/1, který je ve vlastnictví
obce Starovičky, si obec stanovuje právo vstupu a zpevněnou plochu za tímto účelem i
rozebrat bez náhrady škody.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s terénními úpravami před sklepy p.č. 749/1, 749/2 750. Obec
zajistí terénní úpravy a zpevnění plochy pouze recyklátem stavební suti, který má
k dispozici, ostatní materiál si majitelé musí zajistit na vlastní náklady.
e) Změna ÚP – úprava rozsahu
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o dílo – dodatek č. 1 s p. Ing. Arch. Janou
Kaštánkovou na změnu č. 2 ÚP Starovičky, který ruší požadavek společnosti Hands
s.r.o. Starovičky. (příloha č. 13)
Usnesení: ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo – dodatek č. 1 s p. Ing. Arch. Janou
Kaštánkovou na změnu č. 2 ÚP Starovičky, který ruší požadavek společnosti Hands
s.r.o. Starovičky.
f) Deska – hřbitov – xxxxx
Starosta informoval zastupitele, že je vyhotovena pamětní deska na hlavní kříž na
hřbitov k poctě soluňských bratří Cyrila a Metoděje. Na zasedání dne 28.8.2018 bylo
schváleno, že náklady uhradí p. xxxxx. Zastupitelé navrhují, aby veškeré náklady
uhradila obec.
Pro: 6 členů ZO

Proti: 1 (Drbola)

Zdržel se: 2 (Janoušek, Novák)

Usnesení: ZO schvaluje, že veškeré náklady ve výši 9 860,- Kč na vyhotovení
pamětní desky na hlavní kříž na hřbitov k poctě soluňských bratří Cyrila a Metoděje
uhradí obec Starovičky.
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Ostatní body, o kterých nebylo hlasováno:
- Na závěr p. xxxxx, majitelka domu čp. xxx předložila fotografie silnice, která vede
k domu čp. 216 a žádá zastupitele o opravu nebo vyhotovení nové komunikace.
Zastupitelé zváží uvedenou situaci.
Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 21:00 hod.
Zapsala: Hana Kapustová
Ve Starovičkách 1. 3. 2019
Ověřovatelé zápisu: pan Ing. Martin Mazůrek……………………………
pan Ing. Josef Panic……..……..... ………………………
Bc. Tomáš Dolák
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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