USNESENÍ
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
konaného dne 24.04.2019
4. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
4.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Ing. Pavla Holeňu a p. Adama Horáka, Dis.
4.2. Schvaluje program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce.
4.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 27.02.2019 do 10.4.2019.
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 :
4.4. Účetní závěrku Obce Starý Jičín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018 a účetní
závěrky příspěvkových organizací Základní školy Starý Jičín a Mateřské školy Starý
Jičín k rozvahovému dni 31.12.2018 bere zastupitelstvo obce na vědomí
4.5. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření na 1. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok
2019.
4.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce k 31.3.2019.
4.7. ZO po projednání bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného
svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2018.
Majetkoprávní záměry
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje prodej nemovitých věcí:
4.8. Prodej části obecního pozemku p.č. 590/10 v k.ú. Palačov zaměřeného geometrickým
plánem č. 432-74/2018 jako pozemek p.č. 590/14- ostatní plocha o výměře 22 m2
Marku Štramberskému za 70,-Kč za m2 + náklady na řízení.
Majetkoprávní vypořádání dle skutečného užívání (majetkoprávní záměr P2/2019).
4.9. Prodej obecních pozemků v k.ú. Palačov p.č. 148/6 – ostatní plocha -o výměře 303 m2
a p.č. 148/1- zahrada - o výměře 613 m2 (výměra pozemku po zaměření
geometrickým plánem č. 433-4/2019) Šárce Kuchtové za cenu 30,-Kč za m2 +
náklady řízení.
Majetkoprávní vypořádání dle skutečného užívání (majetkoprávní záměr P4/2018).

Organizační záležitosti
ZO po projednání v souladu s §84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje:
4.10. Poskytnutí peněžního daru při realizaci projektu „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3.výzva“ fyzickým osobám/domácnostem/ vlastníkům
nemovitostí v obci Starý Jičín úspěšným v dotaci v rámci programu Operačního
programu ŽP 2014-2020 na spolufinancování výměny kotlů podle projektu částkou
2.000 Kč na ekologický zdroj vytápění.
4.11. Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo
➢ podat žádost o finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
výzvy: „Bezúročné půjčky na výměnu kotlů“ a naplnit cíl 1 a zároveň cíl 2 dle
výzvy SFŽP
➢ vydat programový dokument „Poskytování návratné finanční výpomoci na
předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje
tepla splňující podmínky 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje“.
➢ zřídit fond bezúročných kotlíkových půjček a schválilo „Zásady pro vytvoření a
použití účelových prostředků fondu bezúročných kotlíkových půjček“, dle
programového dokumentu a přílohy č.1 a 2 předloženého materiálu.
4.12. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, plnění pro uvolněné členy zastupitelstva
obce podle § 80 z peněžního fondu obce v roce 2019 v celkové výši 5.000.-Kč na
• stravování nebo
• vstupenky na sportovní nebo kulturní akce (pernamentky bazén, sauna apod.) nebo
• rekreaci nebo
• příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní
spoření nebo životní pojištění.
4.13. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, plnění pro uvolněné i neuvolněné členy
zastupitelstva obce podle § 80 z peněžního fondu obce v roce 2019
• příspěvek oddávajícímu (vedení obřadu) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech
(svatby, vítání občánků apod.) tzv. ošatné ve výši 200,-Kč za den.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Evidenční číslo písemnosti:
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Vyvěšeno na el.desce dne :

Sňato dne:
Vyřizuje: Dubcová Radka

