USNESENÍ
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
konaného dne 20.02.2019
3. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
3.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Antonína Dorazila a p. Aloise Pospěcha.
3.2. Schvaluje program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce.
3.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 27.12.2018 do 6.2.2019.
3.4. Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru.
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 2019
Příjmy:
47.500.000,00 Kč
Výdaje:
55.432.000,00 Kč
8-třída financování:
7.932.000,00 Kč
V rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvek
příspěvkovým organizacím – MŠ Starý Jičín (ODPA-3111) ve výši 1.430.000,-Kč a
ZŠ Starý Jičín (ODPA-3113) na položce 5331 ve výši 2.550.000,-Kč, celkem
příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvek 3.980.000,- Kč
3.6. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2020 – 2023.
3.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 10. změnu rozpočtu obce
Starý Jičín na rok 2018.
Organizační záležitosti
3.8. 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 Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Rudolfa
Hrnčíře, nar. 14.9.1963, bytem Starý Jičín.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných

hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době od udělení této
delegace do dne 30.9.2022.
Zmocněnec je 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, nar. 12.9.1963, bytem Starý Jičín, Vlčnov.
3.9. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanoví výši odměn
neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který je zároveň předsedou kulturní komise
ve výši 2.000,-Kč měsíčně, účinnost od 01.03.2019.
3.10. Zastupitelstvo obce Starý Jičín
bere na vědomí
podaný návrh na pořízení změny územního plánu - paní Bondyuk Nadiya, Dlouhá
42, 753 66 Hustopeče n. B.
nesouhlasí
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) 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 č. 2 územního plánu pro Obec Starý Jičín.
3.11. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace na akci Terénní úpravy bývalé
skládky inertních materiálů Starý Jičín v rámci programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, číslo výzvy 1/2019/117D8210 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce
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starosta obce

