Usnesení z 17. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN

dne 24.04.2013
17.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 17. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 24.04.2013.
17.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
p. Evu Vahalíkovou, p. Aloise Pospěcha
17.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 20.2.2013 do 17.4.2013

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
17.4. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) po projednání
schvaluje delegování pravomocí na radu obce provádění „Rozpočtových
opatření“ takto:
Rada obce Starý Jičín bude schvalovat změny rozpočtu (rozpočtová opatření) v plném
rozsahu bez omezení zastupitelstva obce.
Rada obce bude mít pravomoc ke změně rozpočtu u závazných ukazatelů
příspěvkových organizací (pol. 5331)
17.5. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Starý Jičín sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2012 a účetní závěrky příspěvkových organizací Základní
školy Starý Jičín a Mateřské školy Starý Jičín k rozvahovému dni 31.12.2012 bere
zastupitelstvo obce na vědomí
17.6. Zastupitelstvo obce schvaluje přerozdělení odpisů a hospodářského výsledku
za rok 2012 – HV hlavní činnost ve výši 487.906,34 Kč,
za rok 2012 - odpisy hlavní činnosti ve výši 2.934.374,50 Kč
a jejich použití v celkové výši 3.422.280,84 Kč na stavební akci „Zateplení budovy
ZŠ Starý Jičín“

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) po projednání s c h v a l u j e :
17.7. Směnu pozemků v k.ú. Jičina takto:
Povodí Odry, s.p. Ostrava převede do vlastnictví Obce Starý Jičín pozemky
p.č. 786/65 – ostatní plocha - o výměře 19 m2
p.č. 786/66 - ostatní plocha – o výměře 72 m2
p.č. 786/67 - -ostatní plocha – o výměře 18 m2
Obec Starý Jičín převede do vlastnictví Povodí Odry, s.p. pozemky
p.č. 786/68 – vodní plocha výměře
5 m2,
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p.č. 786/70 - vodní plocha o výměře 75 m2
p.č. 786/71 – vodní plocha o výměře 34 m2
p.č. 786/73 – vodní plocha o výměře 211 m2
Cena je stanovena znaleckými posudky Ing. Pavla Krämera, Obec Starý Jičín uhradí
Povodí Odry 1.920.-Kč, náklady řízení hradí Povodí Odry (majetkoprávní záměr č.
P1/2013).
17.8. Směnu pozemků v k.ú. Janovice u Nového Jičína takto:
Zdeněk Pater a Helena Paterová převedou do vlastnictví Obce Starý Jičín pozemek
p.č. 486/2 – trvalý travní porost - o výměře 77 m2 (GP č.184-170/2012),
Obec Starý Jičín převede do SJM Zdeňka Patera a Heleny Paterové část z obecního
pozemku p.č. 414/3 označenou v GP č. 181-118/2012 jako pozemek
p.č. 414/4 – zahrada - o výměře 100 m2.
Cena stanovena dohodou 35.-Kč za m2 nad směněnou výměru, náklady řízení hradí
obě strany ve výši ½ (majetkoprávní záměr č.2/2013).
17.9. V k.ú. Vlčnov u Starého Jičína prodej části obecního pozemku p.č. 1/5,
v geometrickém plánu č.388-17/2013 označenou jako pozemek p.č. 1/5 - zast.
plocha - o výměře 178 m2 Luboši Viláškovi za cenu 100.-Kč za m2, náklady
řízení hradí obě strany k 1/2 (majetkoprávní záměr č. P3/2013).

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
17.10. B e r e n a v ě d o m í
podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Aleny Andersové, bytem
Starý Jičín 8,
nesouhlasí
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona s pořízením
změny Územního plánu pro Obec Starý Jičín,
odkládá
podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Aleny Andersové, bytem
Starý Jičín 8 v souvislosti s předložením zprávy o uplatňování územního plánu v
uplynulém období 2012 – 2016 pořizovatelem (§ 55 odst. 1 stavebního zákona co 4
roky od vydání územního plánu) v prosinci 2016.
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17.11. Schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická, odborná)
jednotky sboru dobrovolných hasičů ve formě příspěvku v celkové výši 100.000,- Kč.
17.12. Doporučuje pokračovat v jednání se společností Seniorcentrum OASA s.r.o.,
Petřvaldík, pro zajišťování sociálních služeb pro seniory, v budově Turistické
ubytovny Starý Jičín a ukládá předložit pracovní návrh smlouvy.
17.13. Bere na vědomí předloženou studii stavby „Multifunkční hřiště v Heřmanicích u
Pol.“ a ukládá předání podkladů Osadnímu výboru v Heřmanicích k prostudování.
17.14. Ukládá projednání možnosti snížení rychlosti v místě horního vjezdu (u stodol) do
lokality „48 RD“, pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce
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