Usnesení z 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
dne 19.09.2012
13.1.

Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 13. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 19.09.2012

13.2.

Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatelé zápisu:
pana Ladislava Rýpara a pana Alana Prašivku

13.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 27.6.2012 do 12.9.2012
13.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru obce
Starý Jičín ze dne 3.9.2012 a zápis z jednání Finančního výboru obce Starý Jičín ze dne
5.9.2012

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
13.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 4., 5. a 6. změnu rozpočtu
obce Starý Jičín na rok 2012
13.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor příjmů a výdajů rozpočtu obce v členění za
období do 08/2012

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) po projednání
schvaluje:
13.7. Prodej části obecního pozemku p.č. 526/86 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína,
v geometrickém plánu č.368-3740/2012 označenou jako pozemek
p.č. 526/169 - ostatní plocha - o výměře 600 m2 manželům Ing. Tomáši
Tisovskému a Martině Tisovské za cenu stanovenou dohodu 500.- Kč za m2 +
náklady řízení. (Majetkoprávní záměr č. P 11/2012)
13.8. Prodej pozemku p.č. 1207 – ostatní plocha - o výměře 34 m2 v k.ú. Palačov
manželům Rostislavu Vahalovi a Dagmar Vahalové za cenu stanovenou dohodou
70.-Kč za m2 + náklady řízení. (Majetkoprávní záměr č. P 14/2012)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
Zastupitelstvo po projednání

zamítlo

13.9. prodej pozemků p.č. 50, 51/3 a 32/3 v k.ú. Palačov z důvodu, že v pozemcích vedou
inženýrské sítě (žádost manželů R. a D. Vahalových).

ORGANIZAČNÍ

ZÁLEŽITOSTI

Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
13.10. B e r e n a v ě d o m í žádost Františka Bezděka, bytem Jičina 59, 741 01 Nový
Jičín a pana Ing. Milana Frydrycha, bytem Bezručova 423/26, 741 01 Nový Jičín ve
věci předkupního práva na pozemku parc.č. 61/6 na k.ú. Jičina vyplývajícího
z Opatření obecné povahy č.j. 1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín,
s e v z d á v á § 101 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) předkupního
práva na pozemek parc.č. 61/6 v k.ú. Jičina.
13.11. B e r e n a v ě d o m í žádost správce konkurzní podstaty (Mgr. L. Stoček),
Zemědělského družstva „Starojicko“ v likvidaci v Novém Jičíně – Loučce, se sídlem
Nový Jičín – Loučka ve věci předkupního práva na pozemku parc.č. 726/26 – vodní
plocha v k.ú. Starojická Lhota vyplývajícího z Opatření obecné povahy č.j.
1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín,
s e v z d á v á § 101 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) předkupního
práva na pozemek parc.č. 726/26 v k.ú. Starojická Lhota.
13.12. S c h v a l u j e jednotný způsob financování veřejné autobusové dopravy v roce
2013 tj. ponechat částku (zůstatek roku 2011 ve výši 917.036,- Kč za celý MSK) na
zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce
2013. V případě, že se bude ODO financovat přes Krajský úřad, přeplatek bude ihned
vrácen obcím.
13.13. S c h v a l u j e dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 201126 s fy GEDOS Nový Jičín
stavební společnost a.s., Beskydská 170, 741 01 Nový Jičín-Žilina na stavbu
„Nástavba a rekonstrukce tělocvičny a stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní
školy Starý Jičín“ - cena celkem vč. DPH 19.843.547,00 Kč
13.14. Bere na vědomí žádost Osadního výboru v Heřmanicích u Pol. o vybudování
multifunkčního hřiště v Heřmanicích a ukládá zpracování cenové kalkulace na zřízení
plochy pro hřiště.
Z: OV Heřmanice
13.15. Bere na vědomí řešení provozu ČOV ve Starojické Lhotě a zřizuje revizní
komisi pro kontrolu napojení rodinných domů a objektů ve St.Lhotě na splaškovou
kanalizaci ve složení (zástupce obce, TS a osadního výboru St.Lhota). V souladu
s manipulačním řádem ČOV informovat (vhodným způsobem – ve zpravodaji,
letáky) občany St.Lhoty o správnosti provozu ČOV a způsobu užívání splaškové
kanalizace.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením všech úkonů a podpisem příslušných
smluv a dokumentů.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Ve Starém Jičíně dne 19.9.2012
Zpracovala: Dubcová Radka

