Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Štarnova ze dne 26.9.2012
Přítomni:
členové ZO dle presenční listiny
Omluveni:
Ing. Jiří Langer
Určení zapisovatele:
D. Boštíková
Určení ověřovatelů:
MUDr.Jaroslav Urbánek, Ing.Pavel Král
Jednání bylo zahájeno v 18 hodin a ukončeno v 19,45 hod.

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Starosta obce přivítal přítomné a zahájil jednání, které bylo řádně vyhlášeno. Zápis
z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě a nebyly
proti němu vzneseny námitky. Na dnešním jednání je nadpoloviční počet členů zastupitelstva
obce. Byli navrženi ověřovatelé zápisu MUDr. Jaroslav Urbánek a Ing. Pavel Král.
Výsledek hlasování: 12 pro, 2 se zdrželi hlasování.
Členové ZO byli seznámeni s navrženým programem jednání.
Starosta podal návrh na zrušení bodu č. 2 – složení slibu nového člena Zastupitelstva obce
Štarnova z důvodu nového výkladu zákona, kdy pan Jaroslav Tomášek nahradil slečnu Lenku
Bartoškovou.
Výsledek hlasování : 14 pro
MUDr. J. Urbánek navrhl změnu bodu programu, zaměnit body 6 a 7 v programu jednání
s odůvodněním návaznosti.
Výsledek hlasování : 4 pro, 10 proti

2. Zpráva o činnosti rady od uplynulého jednáno zastupitelstva.
Starosta obce seznámil přítomné se zápisy z jednání rady obce od posledního jednání
zastupitelstva obce, tj. od 20.6.2012.
Výsledek hlasování: 14 pro
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od uplynulého jednání
zastupitelstva obce, tj.od 20.6.2012.
V diskusi se přihlásil MUDr. J. Urbánek s dotazem na výsledky výběrového řízení na
odvodnění a komunikaci v lokalitě za hřištěm. Starosta seznámil přítomné s výsledky aukce ,
kdy vyhrála firma LB 2000 s.r.o. na obě akce, která měla nejnižší cenu.
Ing. M. Stejskal měl dotaz na opravu školy. Starosta Obce vysvětlil, že částka 261.000,- Kč
s DPH byla nutná vzhledem k havarijnímu stavu sociálního zařízení v prostorách ZŠ.
Na dotaz Ing. P. Krále, kdy se začne po podepsání smlouvy o dílo pracovat v lokalitě za
hřištěm, starosta uvedl, že firma LB 2000 s.r.o. je s výsledkem aukce seznámena, termín
předání stavby je závazný a Obec má slíbený kvalitní stavební dozor.
MUDr. J. Urbánek se dotázal na navyšování rozpočtu v souvislosti s placením této akce.
Ing. A. Juřínková odpověděla, že placení bude probíhat v r. 2013.

3. Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2012
Předsedkyně Finančního výboru obce Ing. Alena Juřínková seznámila přítomné s
plněním příjmů a čerpáním výdajů obce Štarnova k 31.8.2012 podle předložených tabulek.
Příjmy jsou plněny na 67,65 %, z toho daňové příjmy na 69,62 % a nedaňové na 134,63 %.
Výdaje byly čerpány na 38,89 % plánovaných výdajů.
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Celkový výsledek hospodaření obce je takový, že příjmy převyšují výdaje o 1,696.249,59 Kč.
Stav na běžných účtech činil k 31.8.2012 celkem 4,244.088,55 Kč.
Zůstatek úvěrového účtu k 31.8.2012 činil 871.800,- Kč.
Výsledek hlasování:14 pro
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hospodaření obce k 31.8.2012
4. Projednání zápisu z Finančního výboru obce
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné se zápisem z jednání finančního
výboru obce ze dne 13. 9. 2012. Předmětem jednání FV bylo projednání hospodaření obce
k 31.8.2012 a rozpočtové změny.
Výsledek hlasování: 14 pro
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru obce ze dne 13.9.2012.
5. Změny rozpočtu obce Štarnova k 31.8.2012
Předsedkyně finančního výboru obce Ing. Alena Juřínková přednesla návrh na úpravy
rozpočtu obce k 31.8.2012 – Rozpočtové opatření č. 2/2012.
Rozpočet příjmů:
P 231 20
položka 1337
- 220 000,- Kč (poplatek za odpady )
P 231 20
položka 1340
+ 220 000,-Kč poplatek za odpady podle nové
rozpočtové skladby)
P 231 11
položka 4134
+ 600 000,-Kč ( převod mezi účty )
V 231 30
§ 6330 položka 5345
- 600 000,- Kč ( převod mezi účty )
P 231 10
V 231 30

položka 4222
§ 5512 položka 6123

+ 75 000,- Kč ( dotace JSDH )
+ 75 000,- Kč ( dotace JSDH na nákup auta)

P 231 20
V 231 30
V 231 30

§ 1019 položka 2131
§ 6409 položka 5901
§ 3119 položka 5171

+ 238 897,- Kč ( pronájem pozemků )
+ 98 725,- Kč ( do rezervy )
+ 140 172,- Kč ( oprava soc. zařízení ZŠ )

P 231 20
V 231 30

§ 3725 položka 2329
§ 3725 položka 5169

+ 15 297,- Kč ( zápočet EKO KOM )
+ 15 297,- Kč ( zápočet EKO KOM )

P 231 20
V 231 30

§ 6171 položka 2119
§ 6409 položka 5901

+
+

V 231 30
V 231 30

§ 3419 položka 5153
§ 6409 položka 5901

+ 20 000,- Kč ( plyn hřiště kabiny )
- 20 000,- Kč ( rezerva )

V 231 30
V 231 30

§ 3419 položka 5154
§ 6409 položka 5901

+ 95 000,-Kč ( elektřina hřiště kabiny )
- 95 000,- Kč ( rezerva )

V 231 30
V 231 30

§ 3633 položka 6121
§ 3633 položka 5169

- 150 000,- Kč ( přeložka plynovodu )
+ 150 000,- Kč ( přeložka plynu přeúčtování na
služby )

V 231 30
V 231 30

§ 3419 položka 5229
§ 3419 položka 5153

+

5 000,- Kč ( věcná břemena )
5 000,- Kč ( věcná břemena )

20 000,- Kč ( příspěvky organizacím )
20 000,- Kč ( plyn kabiny hřiště )
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V diskusi vznesl žádost Ing. M. Stejskal na prověření záloh na energie na hřišti.
Výsledek hlasování: 14 pro
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na úpravu rozpočtu obce Štarnova na rok
2012 ve smyslu Rozpočtového opatření č. 2/2012
6. Schválení záměru uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitostí mezi Obcí Štarnov
a ZD Bohuňovice, s.r.o.
Starosta předložil návrh kupní smlouvy o převodu nemovitostí mezi Obcí Štarnov a
ZD Bohuňovice, s.r.o. za cenu 150,- Kč/m2 . Splátky budou uhrazeny ve 4 letech. (3x
900.000,- Kč a v roce 2015 poslední splátka 604.350,- Kč). Smlouva je podepsaná právníkem,
záměr prodeje visí na úřední desce. Na dotaz Ing. P. Krále, jestli si Obec ponechá v areálu ZD
nějaké pozemky ve svém vlastnictví, starosta odpověděl, že je přislíben v případě naší potřeby
odkup nemovitosti za stejnou cenu jaký bude prodej. Ing. M. Stejskal navrhl, aby starosta
dojednal smlouvu o smlouvě budoucí pro tento záměr. MUDr. J. Urbánek vznesl dotaz, zda
by nebylo možné zakotvit do smlouvy možnost používat cestu přes ZD během výstavby
cyklostezky podmíněnou poslední splátkou. Starosta sdělil, že vedení ZD Bohuňovice s.r.o.
deklarovalo, že bude zachována průjezdnost po komunikaci od „branky“ směrem
k nádraží.Ing. P. Král vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné toto ošetřit smlouvou.
Zastupitelstvo obce Štarnova schvaluje záměr uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitostí
mezi Obcí Štarnov a ZD Bohuňovice s.r.o.
Výsledek hlasování: 13 pro, 1 se zdržel hlasování

7. Schválení smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci realizace cyklostezky na území
obcí Štarnov a Bohuňovice.
Starosta informoval o financování cyklostezky, kdy náklady na realizaci cyklostezky by
pokryl z velké části prodej nemovitostí ZD. Dotace z EU jsou 70% a je pravděpodobně
poslední možnost k jejich využití. Z vlastních zdrojů nelze tento záměr uskutečnit.
Diskuze :
•
•
•
•
•

MUDr. Urbánek vznesl dotaz, zda majitelé pozemků souhlasí s prodejem. Starosta
sdělil, že zatím nejsou přichystané smlouvy k prodeji, ale pracuje se na nich.
Momentálně se zpracovává znalecký odhad pozemků ve vlastnictví ČD.
Ing. M. Stejskal – dotaz na realizaci cyklostezky. Starosta sdělil termín 2013 – 2015
Ing. P. Král – dotaz na zavážení „škarp“ u trati. Starosta sdělil, že obec není o ničem
informovaná.
MUDr. J. Urbánek – zda není možné vést cyklostezku kolem domu Krabicových, kde
je již pevný podklad. Starosta vysvětlil, že studii cyklostezky zpracoval odborník,
který posoudil veškeré souvislosti a vypracoval studii proveditelnosti stavby.
Pan J.Tomášek – zda by obce Bohuňovice a Štarnov platily celou částku 20 milionů a
následně přijde dotace z EU. Starosta vysvětlil podle informací z Bohuňovic, kde již
mají zkušenosti z dotacemi na cyklostezky, že obce platí 30%.

Zastupitelstvo obce Štarnova schvaluje záměr realizace projektu „Cyklostezka OlomoucŠternberk, poslední etapa“ společně s Obcí Bohuňovice na základě předložené smlouvy o
partnerství a spolupráci.
Výsledek hlasování: 14 pro
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8. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích v obci
Starosta informoval členy zastupitelstva obce a veřejnost, že o veškerých
připravovaných akcích se již zmínil při přednesení zprávy o činnosti Rady obce. Jedná se
především o realizaci výstavby odvodnění a komunikace za hřištěm firmou LB 2000
s.r.o..Ing.J.Hudec informoval o splaškové kanalizaci k nádraží, kdy se dodělává polohopis
přípojek k RD, aby bylo vše přichystáno do konce letošního roku k podání žádosti o Územní
řízení .Starosta informoval o dodělání inženýrských sítí k pozemku p. Jakubíka.Byla znovu
podaná žádost o dotaci na kompostárnu a žádost na víceúčelové hřiště. Paní Smolinská a paní
Krejčí vznesly dotaz na dětské hřiště – prolézačky, zda se počítá s pořízením nových, staré se
ruší a děti si nemají kde hrát. Zda se využívá dotačních titulů.Starosta obce sdělil, že byla
podaná žádost na dětské hřiště do školky, ale dotace byla zamítnuta.
Zastupitelstvo obce Štarnova bere na vědomí informace o probíhajících investičních akcí
v obci.
Výsledek hlasování: 14 pro

9. Různé
Starosta informoval o jednáních mezi zástupci obce Štarnova a Sokolskou župou
Olomouckou-Smrčkova, kdy po dlouhých jednáních byla dohodnuta oběma stranami cena za
převod 800.000,- Kč ( 8 let splátky). Na dotaz MUDr. Urbánka, zda může být dětské hřiště na
dvoře u Sokolovny, odpověděl Ing. Hudec, že tyto prostory jsou prozatím využívané pro
skladování nahodilého materiálu a hřiště se naplánuje v okolí školy.
Zastupitelstvo obce Štarnova schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Sokolskou župou
Olomouckou-Smrčkova a Obcí Štarnov a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí
Štarnov a Sokolskou župou Olomouckou-Smrčkova a pověřuje starostu k podpisu těchto
smluv.
Výsledek hlasování: 14 pro

Ing. Stanislav Nykl
starostka obce

Zapsala: D. Boštíková

Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Jaroslav Urbánek

Ing. Pavel Král
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