Usnesení z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN dne
23.02.2011

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 3. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 13.02.2011
Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatele zápisu: Mgr. Romana Horuta,
Bc.Rudolfa Kalíška
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 15.12.2010 do 23.02.2011
Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního a
Finančního výboru obce Starý Jičín ze dne 14.02.2011

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, po projednání s c h v a l u j e
3.5.

Rozpočet Obce Starý Jičín na rok 2011
Příjmy: …………………………………… 39 000 000 Kč
Výdaje: …………………………………... 37 612 716 Kč
8 – třída financování: ……………………. 1 387 284 Kč

3.6.

Rozpočtový výhled na rok 2011 – 2016

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 :
3.7.

Odkoupení pozemků od fyzických osob v k.ú. Palačov
p.č. 590/10 – ostatní plocha - o výměře 913 m2
p.č. 807/1 – trvalý travní porost - o výměře 628 m2
p.č. 807/2 – ostatní plocha - o výměře 241 m2
za cenu stanovenou dohodou 1.-Kč za m2, náklady řízení hradí obec (majetkoprávní
záměr č. P1/2011)

3.8.

Bezúplatný převod pozemků (darováním) v k.ú. Starý Jičín z vlastnictví
Moravskoslezského kraje, Správy silnic MsK, příspěvkové organizace, středisko Nový
Jičín, do vlastnictví obce, tj. pozemky zaměřené geometrickým plánem
č. 287-145/2010 v k.ú. Starý Jičín
p.č. 625/2 – ostatní plocha - o výměře 80 m2
p.č. 626/2 – ostatní plocha - o výměře 2331 m2
Náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č. 3/2011)

1

3.9.

Bezúplatný převod pozemku (darováním) v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína z vlastnictví
Moravskoslezského kraje, Správy silnic MsK, příspěvkové organizace, středisko Nový
Jičín, do vlastnictví obce, tj. pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 323-5/2011
v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína p.č. 635/2 – ostatní plocha - o výměře 1170 m2
Náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č. 6/2011)

3.10. Kupní smlouvu č. 247/KS/NJ/2010 9772I 4042/247/10, kterou obec prodává stavbu
vodovodu pro 5 RD ve Vlčnově, vybudovanou pod názvem „Inženýrské sítě pro
5RD, Starý Jičín – Vlčnov, vodovod“ Severomoravským vodovodům a kanalizacím,
a.s. za cenu stanovou dohodou 62.770.-Kč.

3.11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví (darovací smlouva)
uzavřené mezi ČR- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, a
Obcí Starý Jičín dne 11.12.1997, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly
dne 30.03.1998 (převod zříceniny hradu Starý Jičín)

3.12. Darovací smlouvu č. DS-NJ-037-11-Vym, kterou Ředitelství silnic a dálnic ČR
převádí do vlastnictví obce nemovitosti v k.ú. Starý Jičín, a to stavbu bez čp/če jiná st.
na pozemku evidovaném jako p.č. 624/4 a pozemek a p.č. 624/4, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 11 m2, stavbu bez čp/če jiná st. na pozemku evidovaném jako p.č.
624/6 a pozemek p.č. 624/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, a dále
pozemky p.č. 624/3 ostatní plocha – silnice o výměře 6 m2, p.č. 624/8 vodní plocha –
o výměře 926 m2, p.č. 624/9 vodní plocha – o výměře 27 m2, p.č. 624/10 ostatní
plocha – o výměře 484 m2, p.č. 624/11 ostatní plocha o výměře 155 m2 a p.č. 624/12
ostatní plocha – o výměře 53 m2, (MPZ P5/2010)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
3.13.

Zastupitelstvo obce s e v z d á v á ve smyslu § 101 odst.3 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu , ve znění zákona č. 68/2007 Sb., a zákona č.
191/2008 Sb., (dál jen stavební zákon) předkupního práva zřízeného pro obec Starý
Jičín vyplývající z Opatření obecné povahy č.j 1480/08/HSO Územního plánu pro
Obec Starý Jičín u pozemku p.č.458/1 v k.ú. Starý Jičín (vlastník MartinTurek)

3.14.

Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e strategický dokument:
Aktualizace Programu obnovy venkova na roky 2011-2013

3.15.

Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e Opatření Zastupitelstva obce
Starý Jičín č. 1/2011, kterým se mění Opatření ZO St.Jičín č.1/2009, kterým se stanoví
úplata za odvádění odpadních vod – stočné.

3.16.

Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e Povodňový plán Obce Starý
Jičín, zpracovaný v souladu s ustanovením § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve
znění pozdějších předpisů, včetně složení Povodňové komise Obce Starý Jičín.
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3.17.

Zastupitelstvo obce po projednání b e r e n a v ě d o m í Organizační řád
Obecního úřadu Starý Jičín (vnitřní předpis č. 1/2011) schválený v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů a organizační strukturu ÚSC – Obce Starý Jičín

3.18. Zastupitelstvo obce u k l á d á předložit do dalšího jednání zastupitelstva obce
návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za užívání veřejného
prostranství a předložit dokument, který bude závazný pro stanovení pravidel užívání
místní , účelové a jiné komunikace ve vlastnictví obce.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ve Starém Jičíně dne 23.02.2011
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