OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 8/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 12.12.2019
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. Projednání záměru - Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
„Starovičky, Tálky, přeložení VN 106, obec“
3. Projednání záměru - Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
– optická síť
4. Rozpočtové opatření č. 6/2019
5. Projednání prodeje pozemku p.č. 591/35
6. Návrh rozpočtu na rok 2020
7. Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Starovičky na rok 2020 a Statut sociálního
fondu od roku 2020
8. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Starovičky na roky 2020 – 2023
9. Stočné pro rok 2020
10. Vyhláška obce Starovičky č. 1/2019 – o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
11. Vyhláška obce Starovičky č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
12. Vyhláška obce Starovičky č. 3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
13. Závěrečné účty a návrhy rozpočtů DSO ČJ a DSO Mikroregion Hustopečsko
14. Zprávy z kontrolního a finančního výboru
15. Mimořádná odměna starosty obce za rok 2019
16. 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: Václav Hovězák
David Poláček
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.
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Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Projednání záměru - Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
„Starovičky, Tálky, přeložení VN 106, obec“
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene „Starovičky, Tálky, přeložení VN 106, obec“ na zřízení věcného břemene
distribuční soustavy kabelového vedení VN za účelem jejího provozování,
které tvoří stavba „Starovičky, Tálky, přeložení VN 106, obec“ obsahující síť
technického vybavení, která je zřízena a provozována ve veřejném zájmu, na
pozemcích p.č. 1019/1, 1019/8, 510/6, 494/4, 522/2, které jsou ve vlastnictví obce
Starovičky, ve prospěch distributora elektrické energie.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 9700,Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. Záměr bude vyvěšen na
úřední desce a smlouva bude projednána na dalším zasedání ZO. (příloha č. 1)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje záměr zřídit věcné břemeno „Starovičky, Tálky, přeložení VN
106, obec“ na zřízení věcného břemene distribuční soustavy kabelového vedení VN za
účelem jejího provozování, které tvoří stavba „Starovičky, Tálky, přeložení VN 106,
obec“ obsahující síť technického vybavení, která je zřízena a provozována ve veřejném
zájmu, na pozemcích p.č. 1019/1, 1019/8, 510/6, 494/4, 522/2, které jsou ve vlastnictví
obce Starovičky, ve prospěch distributora elektrické energie. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 9700,- Kč bez DPH. K této
částce bude připočtena platná sazba DPH.
3. Projednání záměru - Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě – optická síť
Na minulém zasedání byl schválen zhotovitel o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
optická síť v obci. Je třeba projednat záměr o zřízení věcného břemene distribuční
soustavy kabelového vedení optické sítě za účelem jejího provozování, které tvoří
stavba „Rozvod optické sítě v obci Starovičky“ obsahující síť technického vybavení,
která je zřízena a provozována ve veřejném zájmu, na všech pozemcích veřejného
prostranství v zastavěné části obce, které jsou ve vlastnictví obce Starovičky a které
budou pro realizaci stavby zapotřebí, ve prospěch distributora elektrické energie,
vyjma pozemků, kde je zasíťování optickým kabelem již realizováno.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 5000,Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. Záměr bude vyvěšen
na úřední desce a smlouva bude projednána na dalším zasedání ZO. (příloha č. 2)
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Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje zřízení věcného břemene distribuční soustavy kabelového
vedení optické sítě za účelem jejího provozování, které tvoří stavba „Rozvod optické
sítě v obci Starovičky“ obsahující síť technického vybavení, která je zřízena a
provozována ve veřejném zájmu, na všech pozemcích veřejného prostranství v
zastavěné části obce, které jsou ve vlastnictví obce Starovičky a které budou pro
realizaci stavby zapotřebí, ve prospěch distributora elektrické energie, vyjma
pozemků, kde je zasíťování optickým kabelem již realizováno.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 5000,Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
4. Rozpočtové opatření č. 6/2019
Účetní obce Iva Horáková předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.
6/2019 a vysvětlila uvedené položky. (příloha č. 3).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019.
5. Projednání prodeje pozemku p.č. 591/35
Na minulém zasedání byl schválen záměr o odkoupení pozemku p.č. 591/35 o výměře
3 m2, který se nachází pod rekonstruovanou stavbou RD, majitelé xxxx a xxxx.
K záboru pozemku obce došlo postavením stěny z kamene byla přistavena k bývalé
lisovně vinného sklepa cca před 35 lety, při rekonstrukci stavby byla zachována.
Pozemek je za cenu 400,- Kč/m2 + DPH. (příloha č. 4)
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 1 (V. Drbola)

Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 591/35 o výměře 3 m2 za cenu 400,Kč/m2 + DPH v k. ú. Starovičky, zapsaného na LV 10001 pro obec Starovičky,
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče xxxxx a
xxxxx, bytem xxxxx s tím, že poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věci uhradí kupující. ZO schvaluje
návrh kupní smlouvy a pověřuje místostarostu podpisem této smlouvy.
6. Rozpočet obce Starovičky na rok 2020
Zastupitelům byl předložen návrh Rozpočtu obce Starovičky na rok 2020. Návrh
rozpočtu byl projednán finančním a kontrolním výborem obce, na úřední desce byl
zveřejněn od 26.11.2019, i elektronicky (příloha č. 5).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočet obce Starovičky na rok 2020 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 18 189 800 Kč
Financování (tř. 8) ve výši 3 185 100 Kč
Celkové zdroje ve výši 21 374 900 Kč
Běžné a kapitálové výdaje (tř. 5 a 6) ve výši 20 712 900,- Kč
Financování (tř. 8) ve výši 662 000,- Kč (splátka půjčky SFŽP)
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 21 374 900,- 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 2020)
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 2020 a Střednědobého
výhledu rozpočtu na období 2020-2022.
7. Rozpočet Sociálního fondu obce Starovičky na rok 2020 a Statut sociálního fondu
od roku 2020
Ve stejné době jako celkový rozpočet obce byl zveřejněn také návrh rozpočtu
Sociálního fondu Starovičky na rok 2020. Dále byl zastupitelům předložen upravený
Statut sociálního fondu od roku 2020. Jedná se o navýšení stravenek pro zaměstnance,
zvýšení ošatného a nově příspěvek na penzijní připojištění pro stálé zaměstnance.
(přílohy č. 6).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Starovičky na rok 2020 a
Statut sociálního fondu od roku 2020.
8. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starovičky na období 2020 - 2023
Zastupitelům byl předložen Střednědobý výhled rozpočtu obce Starovičky na období
2020 – 2023. Tento výhled je zpracován v tis. Kč. (příloha č. 7).
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Starovičky na rok 2020–
2023.
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9. Stočné pro rok 2020
Starosta předložil zastupitelům výpočet stočného pro rok 2020. Výše stočného je
stanovena dle finanční analýzy SFŽP s přihlédnutím na celkovou inflaci za období
2009-2019. Výše stočného je snížena s využitím nejvyššího možného snížení 10 %.
(příloha č. 8)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje stočné pro rok 2020 ve výši 54,65 Kč za m3 bez DPH, k ceně
bude připočteno DPH v zákonné výši (od 1.1.2020 do 30.4.2020 ve výši 15%, od
1.5.2020 do 31.12.2020 ve výši 10 %) 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 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.
10. Vyhláška obce Starovičky č. 1/2019 – o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
V tomto bodě jednání předložil starosta zastupitelům návrh nově vypracovanou
Vyhláška obce Starovičky č. 1/2019 – o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, poplatek od roku 2020 bude 100,- Kč na osobu. Vyhlášky posoudilo
Ministerstvo vnitra. (příloha č. 9)
Pro: 9 členů

ZO Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Vyhlášku obce Starovičky č. 1/2019, kterou se mění obecně
závazná vyhláška obce Starovičky č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
11. Vyhláška obce Starovičky č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
V tomto bodě jednání předložil starosta zastupitelům návrh nově vypracovanou
Vyhláška obce Starovičky č. 2/2019 – o místním poplatku ze psů. Poplatek se
nezvyšuje. Vyhlášky posoudilo Ministerstvo vnitra. (příloha č. 10)
Pro: 9 členů

ZO Proti: 0
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Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Vyhlášku obce Starovičky č. 2/2019, kterou se mění obecně
závazná vyhláška obce Starovičky č. 2/2008, o místním poplatku ze psů.
12. Vyhláška obce Starovičky č. 3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
V tomto bodě jednání předložil starosta zastupitelům návrh nově vypracovanou
Vyhláška obce Starovičky č. 3/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Poplatky se nezvyšují. Vyhlášky posoudilo Ministerstvo vnitra.
(příloha č. 11)
Pro: 9 členů

ZO Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Vyhlášku obce Starovičky č. 3/2019, kterou se mění obecně
závazná vyhláška obce Starovičky č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
13. Závěrečné účty a návrhy rozpočtu DSO ČJ a DSO Mikroregion Hustopečsko
Obec Starovičky je členem dvou dobrovolných svazků obcí – DSO Čistý Jihovýchod a
DSO Mikroregion Hustopečsko. Zastupitelům byly předloženy závěrečné účty o
hospodaření obou svazků za rok 2018, návrhy rozpočtu na rok 2020 a návrh
střednědobého výhledu. Tyto závěrečné účty a návrhy rozpočtů vzali zastupitelé na
vědomí.
Usnesení: ZO bere na vědomí závěrečné účty, návrhy rozpočtu na rok 2020 a návrhy
střednědobého výhledu svazků DSO Čistý Jihovýchod a DSO Mikroregionu
Hustopečsko.
14. Zprávy z jednání finančního a kontrolního výboru
Starosta obce přednesl zastupitelům zprávy z jednání finančního a kontrolního výboru.
Tyto zprávy vzali zastupitelé na vědomí.
Usnesení: ZO bere na vědomí zprávy z finančního a kontrolního výboru.
15. Mimořádná odměna starosty obce za rok 2019
Místostarosta obce navrhuje:
vyplacení mimořádné odměny pro starostu obce pana Vladimíra Drbolu ve výši
jednoho násobku výše odměny stanovené legislativou (zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů)
pro danou funkci starosty za:
- mimořádné pracovní úsilí při přípravě a realizaci především stavebně investičních
projektů obce, kdy všechny navazující činnosti od počátku záměru investiční akce až
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po její realizaci a dokončení vyžadují neustálou koordinaci, při které je nutná účast
starosty jako zástupce investora
- ochotu řešit mimořádné situace nad rámec jeho běžné pracovní doby
- mimořádnou snahu při získávání finančních prostředků z dotačních programů (obec
požádala o 8 dotací a získala jich celkem 5 ve výši 2.215.000,- Kč)
- za práci vedení DSO „Čistý Jihovýchod“ bez nároku na odměnu a rovněž při
pracovních cestách.
Odměna bude vyplacena ve mzdě za měsíc 12/2019.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Drbola Vl.)

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení mimořádné odměny pro
starostu obce pana Vladimíra Drbolu ve výši jednoho násobku výše odměny stanovené
legislativou (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů) pro danou funkci starosty za:
- mimořádné pracovní úsilí při přípravě a realizaci především stavebně investičních
projektů obce, kdy všechny navazující činnosti od počátku záměru investiční akce až
po její realizaci a dokončení vyžadují neustálou koordinaci, při které je nutná účast
starosty jako zástupce investora
- ochotu řešit mimořádné situace nad rámec jeho běžné pracovní doby
- mimořádnou snahu při získávání finančních prostředků z dotačních programů (obec
požádala o 8 dotací a získala jich celkem 5 ve výši 2.215.000,- Kč)
- za práci vedení DSO „Čistý Jihovýchod“ bez nároku na odměnu a rovněž při
pracovních cestách. Odměna bude vyplacena ve mzdě za měsíc 12/2019.
16. Různé, diskuse, závěr
a) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Vzhledem k novele Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s
účinností od 1. 1. 2020 starosta navrhuje navýšit odměny neuvolněným členům
zastupitelstva v souladu s § 72 odst.2 zákona o obcích za výkon funkce ve výši:
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 1 100,- Kč
- člen výboru zastupitelstva obce/komise /zvláštního orgánu obce – 1 100,- Kč
- předseda výboru/komise/ - 1 200,- Kč
- místostarosta – 9 000,- Kč
- nečlenům zastupitelstva obce za funkci členství v komisích a zvláštních orgánech
obce – 1 100,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2020.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
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jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení, popř. jmenování do
příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí nebudou neuvolněným členům zastupitelstva
obce poskytovány odměny v souhrnné výši - nebude použita kumulace odměn, bude
poskytována jen odměna za 1 funkci a to tu, za kterou zastupitelstvo stanovilo
odměnu nejvyšší. Tímto se ruší usnesení č. 6 ze dne 30.10.2018.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 1 (Dolák T.)

Usnesení: ZO v souladu s § 72 odst.2 zákona o obcích a nařízení vlády č. 338/2019
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, schvaluje
odměny za výkon funkce ve výši:
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 1 100,- Kč
- člen výboru zastupitelstva obce/komise /zvláštního orgánu obce – 1 100,- Kč
předseda výboru/komise/ - 1 200,- Kč
místostarosta – 9 000,- Kč
- nečlenům zastupitelstva obce za funkci členství v komisích a zvláštních orgánech
obce – 1 100,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2020.
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, popř. jmenování do
příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí nebudou neuvolněným členům zastupitelstva
obce poskytovány odměny v souhrnné výši - nebude použita kumulace odměn bude
poskytována jen odměna za 1 funkci a to tu, za kterou zastupitelstvo stanovilo odměnu
nejvyšší. Tímto se ruší usnesení č. 6 ze dne 30.10.2018.
b) Sociální služby - Hustopeče
Na minulém zasedání schválili zastupitelé příspěvek na sociální služby v rámci ORP
Hustopeče, dosud je vždy dofinancovalo Město Hustopeče, které nyní požaduje po
obcích ORP finanční spoluúčast dle služeb v ORP dle počtu obyvatel v dané obci. Pro
obec Starovičky činí dle počtu obyvatel spolufinancování ve výši 44 452,26 Kč. Město
Hustopeče bude následně převádět prostředky jednotlivých služeb dle reálných klientů
a budou sledovat využití příspěvků obcí včetně vyúčtování od subjektu soc. služeb a
budou informovat obce o vývoji i potřebě změny výše příspěvku. Občané obce tak
budou mít jistotu, že jim budou sociální služby poskytnuty přednostně před občany
obcí, kteří přispívat na uvedené služby nebudou. Městem Hustopeče byla vypracovaná
smlouva, která je třeba schválit. (příloha č. 14)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2020 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
c) Strategický plán investic
Starosta předložil členům ZO Strategický plán investic (příloha č. 15), který
představuje plánované investice obce v období 2020 - 2023 a bylo přistoupeno k
hlasování:
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Strategický plán investic na období 2020 - 2023.
d) Podání žádosti o dotaci „Workout a parkour hřiště, nejlepší cvičiště“
Starosta oznámil zastupitelům, že je možnost podat žádost o dotaci „Workout a
parkour hřiště, nejlepší cvičiště“. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování:
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci „Workout a parkour hřiště, nejlepší
cvičiště“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2019 a
souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2020.
e) Žádost o souhlas s vyřazením majetku
Vedení ZŠ a MŠ Starovičky požádalo zastupitelstvo o souhlas s vyřazením
nepotřebného majetku (příloha č. 16). Jedná se nepotřebné věci ve výši MŠ –
5 380,40 Kč, ZŠ – 26 913,- Kč, ŠD – 10 909,- Kč a ŠJ – 16 105,41 Kč.
Pro: 9 členů ZO

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení: ZO schvaluje vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Starovičky ve výši
MŠ – 5 380,40 Kč, ZŠ – 26 913,- Kč, ŠD – 10 909,- Kč a ŠJ – 16 105,41 Kč.
f) Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Účetní obce předložila zastupitelům aktualizovanou Směrnici k aplikaci reálné
hodnoty u majetku určeného k prodeji. (příloha č. 17)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného
k prodeji.
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g) Ceníky od 1.1.2020
Zastupitelům byly předloženy nové ceníky (ceník pronájmu KD a ceník služeb pro
občany) platný od 1.1.2020. Úprava je pouze o zaokrouhlení DPH a částky pouze
upraveny. Částky jsou pouze mírně navýšeny a vypočteny vč. DPH. (viz. příloha 18)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje ceník pronájmu KD a ceník služeb pro občany od 1.1.2020.
h) Vyřazení z majetku – „Vyhlídková plošina U Obrázku“
Starosta předložil zastupitelům Souhlas s odstraněním stavby MěÚ Hustopeče
„Vyhlídkové plošiny U Obrázku“ na pozemku p.č. 988/4 z důvodu špatného
technického stavu. Zastupitelstvo musí schválit vyřazení z majetku. (příloha č. 19)
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje vyřazení z majetku „Vyhlídková plošina U Obrázku“ na
pozemku p.č. 988/4 z důvodu špatného technického stavu.
Ostatní body, o kterých nebylo hlasováno:
- firma Martin Dostoupil podal žádost o připojení budovy ZŠ a MŠ optickým kabelem
k internetu. Starosta odpověděl, že budova ZŠ a MŠ je dosud napojena zdarma
bezdrátovým připojením od jiného poskytovatele internetu, ale předpokládá, že v
období 1-2 let nebude bezplatná služba již poskytována, pak by obec mohla nabídku
optického připojení využít. Vše zkonzultuje ještě s p. ředitelkou D. Walterovou
(příloha č. 20)
- starosta oznámil zastupitelům, že po provedené pozemkové úpravě budou
vyhotoveny nové pachtovní smlouvy s družstvem Klas Starovičky
- starosta oznámil zastupitelům, že členové jednotky JSDH podali petici na odvolání
velitele JSDH Starovičky p. Ing. Ladislava Klecandra. Pan Ing. Ladislav Klecandr
podal výpověď z dohody o členství a velitele JSDH od 1.1.2020, nového velitele
JSDH musí schválit starosta obce. Dále pan Václav Spěvák (člen kontrolní a revizní
rady SDH) podal návrh na přezkum hospodaření JSDH a SDH Starovičky. Po kratší
diskusi starosta oznamuje, že vypořádání dotací poskytnutých obcí jsou účetní i
starostou obce Starovičky vždy prověřeny a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Pokud však účetnictví vykazuje systémové chyby a nedostatky vlastního vedení
účetnictví, bude zapotřebí tuto skutečnost napravit odpovědnou osobou – účetní
organizace.
(přílohy č. 21)
- starosta sdělil zastupitelům, že pokračuje stavba domu Tálky III. - xxxxx na parc. č.
514/2. Stavebníci předložili nákres domu, jedná se o zrušení štítu do ulice, zůstává
pouze vikýř ve střeše. (příloha č. 22) Zastupitelé berou na vědomí.
- xxxxx předložil zastupitelům návrh stavby na pozemku p.č. 725 a 723 (stávající dům
čp. 172). Jedná se o stavbu RD a rekreačního objektu. Celý projekt si majitel xxxxx
odprezentoval. Po obci požaduje souhlas k vybudování 7 parkovacích míst na
obecním pozemku. Po delší diskusi se zastupitelé dohodli, že si vše promyslí do
příštího zasedání nebo do porady. (příloha č. 23)
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Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 21:30 hod.
Zapsala: Hana Kapustová
Ve Starovičkách 20. 12. 2019
Ověřovatelé zápisu: pan Václav Hovězák……………………………
pan David Poláček ……..……..... ………………………

Bc. Tomáš Dolák
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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