Usnesení z 4. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN dne
20.04.2011

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 4. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín dne 20.02.2011
Zastupitelstvo obce Starý Jičín volí ověřovatele zápisu: Martina Pecháčka, Aleše
Pavlíka
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o činnosti Rady obce
Starý Jičín za období od 23.02.2011 do 20.04.2011
Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru
obce Starý Jičín ze dne 04.04.2011

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
4.5.

Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e použití hospodářského výsledku a
odpisů z hospodářské činnosti za rok 2010 v celkové výši 1 525 685,38 Kč na investiční
záměr Kanalizace Starý Jičín.

4.6.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření na 1. a 2. změnu rozpočtu
obce Starý Jičín na rok 2011

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 :
4.7.

Převody nemovitostí v k.ú. Starojická Lhota takto:
Obec Starý Jičín prodává do SJM manželů Martina a Radky Dubcových z pozemku
p.č. 224 – část zaměřenou geometrickým plánem č. 423-27/2011 – tj. pozemek p.č.
224/2 – ostatní plocha - o výměře 101 m2 za cenu stanovenou dohodou 30.-Kč za
m2, kupující dále hradí náklady řízení.
Část z obecního pozemku p.č. 224 označenou v GP č. 423-27/2011 jako p.č. 224/3 –
ostatní plocha - o výměře 20 m2 směnuje za pozemek p.č. 819/4 – ostatní plocha –
o výměře 12 m2 (vlastník Aleš Man) za 30.-Kč za m2 převyšující směněnou výměru.
(majetkoprávní záměr č. P16/2010).

4.8.

Odkoupení pozemku z vlastnictví fyzické osoby v k.ú. Palačov p.č. 110/12 –
zahrada- o výměře 189 m2 (zaměřenou GP č. 209-12/2011) za cenu 30.-Kč za m2,
Náklady řízení hradí obec – uplatnění předkupního práva pro vedení technické
infrastruktury vyplývající z Opatření obecné povahy č.j 1480/08/HSO Územního
plánu pro Obec Starý Jičín (majetkoprávní záměr obce č. P4/2011)

4.9.

Odkoupení pozemku z vlastnictví fyzických osob v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína p.č.
595/161 – orná půda - o výměře 3.847 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 3796-36/2011 tj. za celkovou cenu 120.550.- Kč. Náklady řízení hradí obec.
(majetkoprávní záměr obce č.P8/2011)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
4.10.

Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
ze dne16.12.2009 pro Základní školu Starý Jičín, příspěvkovou organizaci

4.11. 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. 481/1 v k.ú. Starý Jičín (vlastník Miroslava
Hladová)
4.12. 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.127/3 v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína
(vlastník Pavla Rudelová)
4.13. 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.110/2 v k.ú. Palačov (vlastník ing. Martin Šustek)
4.14. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Živoříce u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
d e l e g u j e jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Rudolfa
Hrnčíře, bytem Starý Jičín 31. Delegace zástupce obce, jakožto
zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na
více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech
práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách
společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 30.09.2014 nebo odvoláním
zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu
Ing. Miroslavu Klimparovi, bytem Starý Jičín, Vlčnov 102.

4.15.

Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e Partnerskou smlouvu o spolupráci
s Městem Nový Jičín na projektu „Technologické centrum ORP Nový Jičín a
elektronická spisová služba v území“. Úhrada realizovateli za investiční náklady
projektu činí2.000 Kč/ročně. ZO schvaluje uzavření obdobné smlouvu
s příspěvkovou organizací ZŠ Starý Jičín za úhradu 2.000 Kč/ročně.

4.16.

Zastupitelstvo obce po projednání d o p l ň u j e v Usnesení Zastupitelstva obce
Starý Jičín č.2 ze dne 15.12.2010 k bodu 2/12 větu: „Odměny se již dále nesčítají“.

4.17.

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informace zástupce Starojicka a.s.,
Jičina o investičním záměru - zřízení „ Zemědělská bioplynová stanice Jičina“
v zemědělském areálu v k.ú. Jičina

4.18.

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í vnitřní předpis 4/2011 - směrnici,
která řeší zásady užívání veřejného prostranství, při provádění výkopových prací a
umisťování stavebního zařízení a skládek na území obce Starý Jičín.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Evidenční číslo písemnosti . 25/2011
Zveřejněno . 29.4.2011
Sňato

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

