Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Štarnova ze dne 12.12.2012
Přítomni:
členové ZO dle presenční listiny
Omluveni:
J. Veselská,. J. Boštík, P. Bartoň
Určení zapisovatele:
J. Jemelková
Určení ověřovatelů:
Ing. Jiří Langer, Martin Svozil
Jednání bylo zahájeno v 18 hodin a ukončeno v 19,30 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 Ing. Jiří Langer, Martin Svozil.
Výsledek hlasování: 10 pro, 2 se zdrželi hlasování
Členové ZO byli seznámeni s navrženým programem jednání.
Výsledek hlasování programu jednání: 12 pro

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 26.9.2002
Výsledek hlasování: 12 pro
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od uplynulého jednání
zastupitelstva obce.

3. Zpráva o hospodaření obce k 31.10.2012
Předsedkyně Finančního výboru obce Ing. Alena Juřínková seznámila přítomné s plněním
příjmů a čerpáním výdajů obce Štarnova k 31.10.2012 podle předložených tabulek. Příjmy
jsou plněny na 75,57 %, z toho daňové příjmy na 83,43 % a nedaňové na 103,54 %.
Výdaje byly čerpány na 60,01 % plánovaných výdajů.
Celkový výsledek hospodaření obce je takový, že příjmy převyšují výdaje o 589 085,48 Kč.
Stav na běžných účtech činil k 31.5.2012 celkem 3 283 893,24 Kč.
Zůstatek úvěrového účtu činil 371 800,- Kč.
Výsledek hlasování: 12 pro
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hospodaření obce k 31.10.2012

4. Projednání zápisu z Finančního výboru obce
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné se zápisem z jednání finančního výboru
obce ze dne 7. 12. 2012. Předmětem jednání FV bylo projednání hospodaření obce
k 31.10.2012, rozpočtové změny, návrh rozpočtového provizoria na rok 2013 do doby
schválení rozpočtu obce a jeho pravidla čerpání, záměr přijetí úvěru na budoucí investiční
akce.
Výsledek hlasování: 12 pro
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru obce ze dne
31.10.2012.Zastupitelstvo obce schvaluje záměr přijetí úvěru na budoucí investiční akce.
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5. Změny rozpočtu obce Štarnova k 31.10.2012
Předsedkyně finančního výboru obce Ing. Alena Juřínková přednesla návrh na úpravy
rozpočtu obce k 30.11.2012 – Rozpočtové opatření č. 3/2012.
Rozpočet příjmů:
položka 4111 UZ 98193
+ 1 400,- Kč ( odvody za odnětí ze ZPF)
položka 4122 UZ 14004
+
960,- Kč ( dotace JSDH )
položka 4134
+ 150 000, - Kč ( převody mezi účty )
§ 3631 položka 2324
+ 19 500,- Kč ( přeplatek za energii VO )
§ 3725 položka 2329
+ 19 696,- Kč ( EKO KOM )
§ 6171 položka 2324
+ 11 500,- Kč ( přeplatek za energie –obec )
§ 2321 položka 2324
+ 15 000,- Kč ( přeplatek za energie ČOV )
§ 3119 položka 2111
+ 13 000,- Kč ( ZŠ ples )
položka 2112
+ 19 000,- Kč ( ZŠ ples )
§ 3419 položka 2324
+ 49 000,- Kč ( přeplatek za energii-hřiště )
§ 3639 položka 3111
- 851 200,- Kč ( příjem z prodej pozemků )
§ 3639 položka 3111
+ 900 000,- Kč ( prodej pozemků )
Rozpočet výdajů:
§ 6409 položka 5901
+ 724 200,- Kč ( rezerva )
§ 6115 položka 5021 UZ 98193
+ 19 000,- Kč ( výdaje na volby )
položka 5139 UZ 98193
+
1 000,- Kč ( výdaje na volby)
položka 5161 UZ 98193
+
1 000,- Kč ( výdaje na volby )
položka 5175 UZ 98193
+
1 000,- Kč ( výdaje na volby )
§ 5512 položka 5167 UZ 14004
+
960,- Kč ( výdaje JSDH )
§ 6330 položka 5345
+ 150 000,- Kč ( převod mezi účty )
§ 3725 položka 5169
+ 19 696,- Kč ( EKO KOM )
§ 2212 položka 6121
- 1 151 626,- Kč ( výstavba MK )
§ 6409 položka 5901
+ 1 151 626,- Kč ( rezerva )
§ 3119 položka 5171
+ 127 992,- Kč ( oprava soc. zařízení ZŠ )
§ 3119 položka 5331
+
81 015,- Kč ( příspěvek ZŠ PO- provoz MŠ)
§ 6409 položka 5901
- 209 007,- Kč ( rezerva )
§ 3633 položka 5169
+
42 000,- Kč ( přeložka plynovodu )
§ 6409 položka 5901
42 000,- Kč ( rezerva )
§ 6409 položka 5901
+ 900 000,- Kč ( rezerva )
Výsledek hlasování: 11 pro, l se zdržel hlasování
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na úpravu rozpočtu obce Štarnova na rok
2012 ve smyslu Rozpočtového opatření č. 3/2012
V diskusi vznesl dotaz Ing. Stejskal na některé položky rozpočtové skladby v plnění příjmů a
čerpání výdajů.

6. Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2013
Předsedkyně finančního výboru Ing. Juřínková přečetla přítomným návrh rozpočtového
provizoria na rok 2013 do doby schválení rozpočtu a jeho pravidla, tj. čerpání:
•

pouze nezbytně nutných provozních výdajů na zajištění chodu obce, obecního úřadu
včetně zajištění majetku a jeho správy včetně školy – tj. příspěvek na provoz Základní
a Mateřské školy Štarnov, okres Olomouc, příspěvkové organizace ve výši 220 tis. Kč
na 1. čtvrtletí 2013
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•
•

výdajů na pořízení územní a projektové dokumentace staveb inženýrských sítí a jiné
výdajů souvisejících s majetkoprávními záležitostmi obce – geometrické plány
pozemků, odhady cen nemovitostí, vklady do katastru, územní rozhodnutí , stavební
povolení
• výdajů na právní poradenství související s majetkoprávními záležitostmi obce a jiné
poradenství týkající se dotací
• výdajů na úpravu cesty v lokalitě za hřištěm, vyplývající již u uzavřené smlouvy
• výdajů souvisejících s výstavbou kanalizace lokalitě za hřištěm, které vyplývají již
z uzavřené smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 do doby schválení
rozpočtu a pravidla jeho čerpání.
Výsledek hlasování : 12 pro

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Starosta obce přednesl návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o odpadech, ve které se mění
sazba poplatku, která nyní činí 450,- Kč na osobu a rok a je tvořena z částky 250,- za
kalendářní rok a z částky 200,- Kč za kalendářní rok, kdy tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svozu netříděného odpadu
za poplatníka a kalendářní rok. Dále se změna týká čl. 6, kdy se nově od poplatku za
komunální odpady osvobozuje poplatník, který má trvalý pobyt v místě sídla ohlašovny, tj.
Štarnov č. 131 a jeho skutečné bydliště není známo a rovněž poplatník narozený v roce, za
který se poplatek platí.
V diskuzi se přihlásil Ing. Stejskal a vznesl dotaz na sazbu poplatku, která je počítána ze
skutečných nákladů z předchozího roku a tím je nižší než skutečné náklady na jednoho
obyvatele.Starosta obce k tomuto sdělil, že sazba poplatku je stanovení na 450,- Kč s tím, že
v roce 2012 obec měla větší náklady na likvidaci odpadů než v roce 2011, ale bohužel se při
stanovení sazby poplatku za odpady musí vycházet z nákladů předchozího roku.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: 12 pro

8. Kupní smlouva o převodu nemovitostí mezi Obcí Štarnov a ZD Bohuňovice, s.r.o.
Starosta obce informoval přítomné o připravené kupní smlouvě o převodu nemovitostí se ZD
Bohuňovice s.r.o.,. Předmětem této smlouvy jsou pozemky, které zemědělské družstvo
odkoupí do obce Štarnov do svého vlastnictví. Kupní cena je stanovena na 3 304 350,- Kč a
bude kupujícím uhrazena následovně: 900 tis. Kč nejpozději do 31.12.2012, částka 900 tis. Kč
nejpozději do 31.12 2013, částka 900 tis. Kč nejpozději do 31.12.2014 a zbývající částka ve
výši 604 350,- Kč nejpozději do 31.12.2015
Ing. Hudec vnesl dotaz na zda je zohledněn zpětný odkup pozemků v případě potřeby Obce
Štarnova. Starosta obce sdělil, že se jedná především o pozemek par.c.č. 476/6 ostatní plocha
o výměře 1 502 m2. V případě, že Obec Štarnov požádá ZD Bohuňovice s.r.o., o odkup
tohoto pozemku, bude mu tento pozemek umožněn odkoupit za cenu 150,-Kč/m2.
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Ing. Stejskal se dotázal, zda bude umožněn průjezd po cestě přes ZD Bohuňovice do doby
než bude dokončena cyklostezka. Starosta obce sdělil, že zemědělské družstvo zohlední jen
průjezd občanů k lékaři.
Výsledek hlasování: 10 pro, 2 se zdrželi hlasování
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu o převodu nemovitostí mezi Obcí Štarnov a ZD
Bohuňovice, s.r.o., V drahách 648, Bohuňovice.

9. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích v obci
Starosta obce informoval přítomné o následujících probíhajících a připravovaných
investičních akcích:
• výstavbě dešťové kanalizace a MK v lokalitě za hřištěm, kanalizace je dokončena, u
výstavby MK dojde k prodlení, letos bude komunikace zaštěrkována, dokončena bude
na jaře 2013. Starosta obce sdělil, že již jednal se stavebním úřadem ve Šternberku,
který přislíbil možnost podání žádosti o předčasné užívání komunikace, pokud firma
provádějící stavbu podepíše, že komunikace je ve sjízdném stavu a na jaře bude
dokončena. Nedodržení termínu dle smlouvy – je možnost uplatnění sankce.
MUDr. Urbánek sdělil, přítomným, že stavebníci si nemohou zatím podat žádost o
kolaudace RD, z důvodu zatím nepodané žádosti ze strany obce o předčasné užívání
MK. Dle sdělení starosty obce stavební úřad přislíbil předčasné užívání MK do konce
roku 2012. Místostarosta obce Ing. Jiří Hudec se vyjádřil, že ve čtvrtek starosta obce
má dohodnutou schůzku na odbodu OSDH Šternberk, kde budou řešit vzniklou situaci
ohledně komunikace.
• připravované výstavbě cyklostezky Bohuňovice – Štarnov. Podle vyjádření starosty
obce Bohuňovice Ing. Jiřího Petřeka je přislíbená dotace z regionálního programu.
Obec Bohuňovice již požádala o územní řízení a následně požádá i o stavební
povolení. V březnu 2013 bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby,
následně podána žádost o dotaci. Náklady pro Obec Štarnov by měly rozpočtově činit
4,5 mi. Kč, ve skutečnosti však budou nižší, pravděpodobně cca 3 mil. Kč. Ing.
Hudec se dotázal, co v případě když Obec Bohuňovice nezíská přislíbenou dotaci.
K tomuto starosta obce sdělil, že projektovou dokumentaci stavby hradí Obec
Bohuňovice, vše záleží na domluvě, zda se by se Obec Štarnov na těchto nákladech
podílela.
Ing. Stejskal se dotázal na termín dokončení cyklostezky – stavba by měla být
dokončena v roce 2013
• prodloužení IS ke stavbě RD pana Jakubíka ( plyn, dešťová kanalizace, cesta )
realizace stavby bude zahájena na jaře 2013, cena díla cca 1 mil. Kč
• přípravě na stavbu kanalizace k nádraží, kdy dešťová kanalizace zůstane zachována a
splašková kanalizace povede středem vozovky. Ing. Stejskal se dotázal na možnost
získání dotace na výstavbu kanalizace. Dle sdělení starosty obce zatím nebyl na
stavbu kanalizací vypsán dotační titul.
• připravovaném výběrovém řízení v roce 2013 na dodavatele služeb, jedná se
především o svoz komunálních odpadů. Stávající firma REMIT Šternberk nabídla obci
Štarnov svoz tříděného odpadu ( pytlový systém ). Tato nabídka bude s firmou Remit
Šternberk projednána.
• záměru o přijetí úvěru na budoucí investiční akce v obci ve výši cca 8 mil. Kč, se
splatností do 10 let a možností předčasných splátek. Bude oslovena Volksbank CZ,
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která již Obci Štarnov úvěr poskytla ( k 31.12.2012 bude úvěr zaplacen ) a Česká
spořitelna a.s.
Výsledek hlasování: 12 pro
10. R ů z n é:
• Ing. Stejskal, člen ZO poděkoval kulturní komisi za mikulášské hody
• další poděkování všem, kteří se podíleli na uspořádání mikulášských hodů následovalo
od starosty obce a také místostarostce paní Boštíkové za vyřízení dotace na pořádání
kulturních akcí v obci
• paní Krejčí vznesla dotaz na vybudování dětského hřiště. Starosta obce podal
informaci , že v roce 2013 podá firma WEMAX Přerov, která v obci provádí
technickou kontrolu tělocvičného nářadí žádost o dotaci.
• pan Ladislav Streck požádal o vybudování veřejného osvětlení k RD podél MK
par.c.č. 971

Ing. Stanislav Nykl
starosta obce

Zapsala: J. Jemelková

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Langer

Martin Svozil
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