
OÚ'735/2021

Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město

konaného dne 01.12.2021

Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO

Přítomni: Mgr. Bc. Roško jiří, Be. Maršálek Daniel, Niesner Konrád, Mgr. Mazurová Barbora,
Vladislav Hrabec, Pohl Marek, Mgr. Petr Bílek, Jaromír Kaňok, Fukala Libor

Omluveni:
Neomluveni:

Starosta obce při zahájení zasedání ZO informoval všechny přítomné, že z tohoto zasedání je pořizovaný
zvukový i obrazový záznam pro potřeby obecního úřadu - ověření zápisu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· Zapisovatelem zápisu: Radka Trňáková
· Ověřovatelé: Konrád Niesner, Jaromír Kaňok

Hlasování:

" program v navrženém znění

Hlasování:

pro — proti - zdržel se
9- O-O

pro -proti - zdržel se
9 -O - O

Kontrola Usnesení z minulého 16. zasedání ZO konaného 08.09.2021

OÚ/533/2021

Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město

konaného dne 08.09.2021

Přítomni: Mgr. Bc. Roško jiří, Be. Maršálek Daniel, Niesner Konrád, Mgr. Mazurová Barbora,
Vladislav Hrabec, Jaroinír Kaňok, Fukala Libor

Omluveni: Pohl Marek, Mgr. Petr Bílek
Neomluveni:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
· Zapisovatelem zápisu: Radka Trňáková
· Ověřovatelé: Konrád Niesner, Libor Fukala

Hlasování:

" program v navrženém znění rozšířený o bod 1.3

pro — proti - zdržel se
7 -O-O

pro -- proti - zdržel se
Hlasování:

7 -O- O

· Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení ze 15. zasedání ZO konaného dne 14. 06. 2021

Hlasování:

h
pro — proti - zdržel se
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bod 1.3.

1. zřízení 1 pracovního místa na pozici pracovníka údržby obecního majetku obce Staré Město a
to od 1.1. 2022,

2. pověřuje starostu obce a místostarostu obce zajištěním plnění tohoto usnesení.

Hlasování:
NEZÁWSLĹ Pro proti zdržel se "

Mgr. Be. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr omluven
Bc. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDÚ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠ/ST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav pro
Celkem 7
Návrh usnesení byl schválen

bod2.1.

I. ;řízení věcného břemene - sluŽebnosti k pozemku p. č. 2099/4 , zapsaný pro obec Staré
uíěsto v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku na LV 1 u Katastrálního úřadu vPro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviŠtě Frýdek-Mistek, pro společnost CEZ
Distribuce, a.s. se sídlem DěČín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za
úplatu ve výši 345,-- kč + dph,

2. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti - k pozemku p. Č. 2099/4, k. ú. Staré
Město u Frýdku-Místku, která bude uzavřena mezi vlastníkem pozemku Obci Staré
Město, IČ: 00576948, se sídlem Jamnická 46, Sta,ré Město, 738 01 Frýdek-Místek a stranou
oprávněnou tj. společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem DěČín, DěČín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02,

3. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene uvedené v bodě 2. tohoto usnesení,
4. zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování:

NEZÁWSLÍ Pro proti zdržel se
Mgr. Be. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr omluven
Bc. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDÚ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

V r V

LEPSIST. MESTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav pro

\-
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Celkem 7
Návrh usnesení byl schválen

(splněno)

bod2.2.

1. prodej hmotné nemovité věci, pozemku parč. Č. 7012/8, ostatní plocha, odměřeného na
základě geometrického plánu Č. 1415-94/2021 od nemovité věci, pozemku pare. Č. 7012/3,
kú. Staré Město u Frýdku-Místku,

2. uzavření Kupní smlouvy s manželi, Petrem Závodným, . . , a Markétou
Závodnou, . . , oba bytem , , jejímž
předmětem je převod vlastnického práva k hmotné nemovité věci, pozemku pare. Č.
7012/8, ostatní plocha, odměřeného na základě geometrického pIánu č. 1415-94/2021 od
nemovité věci, pozemku parč. č. 7012/3, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku, za kupní cenu
ve výši 23.600,-- KČ, do společného jmění manželů Petra Závodného a Markéty Závodné.

Hlasování:

NEZA' VTSLĹ Pro proti zdržel se
Mgr. Bc. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr omluven
Bc. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDÚ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠĹST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav pro
Celkem 7
Návrh usnesení byl schválen

(splněno)

bod4.1.

l. Udělení pamětní medaile obce Staré Město paní Karle Mikšíkové . . ,
, , .

Hlasování:

NEZAĹ7SLĹ Pro proti zdržel se
Mgr. Be. Roško Jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
M,gr. Bílek Petr omluven
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor pro

'C ,(A
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ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠ/ST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav pro
Celkem 7
Návrh usnesení byl schválen

(splněno)

bod4.2.

1. Udělení pamětní medaile obce Staré Město panu Ing. Miroslavovi Sedlářovi . ,
, , .

Hlasování:

NEZÁWSLÍ Pro proti zdržel se
Mgr. Bc. Roško jiří pro
Nr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr omluven
Bc. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDÚ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠĹST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav pro
Celkem 7
Návrh usnesení byl schválen

(splněno)

bod4.3.

1. Udělení pamětní medaile obce Staré Město panu Josefovi vojkůvkovi . . ,
, , .

Hlasování:
NEZÁWSLĹ Pro proti zdržel se

Mgr. Be. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr omluven
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠ/ST. MĚSTO
Pohl Marek omluven .lmluven
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Hrabec Vladislav pro
Celkem 7
Návrh usnesení byl schválen

(splněno)

bod4.4.

1. Udělení pamětní medaile obce Staré Město panu Alešovi Sochovi . . ,
, , .

Hlasování:

NEZÁ VISLÍ Pro proti zdržel se
Mkr. Bc. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr omluven
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠÍST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav pro
Celkem 7
Návrh usnesení byl schválen

(splněno)

bod4.5.

1. Udělení pamětní medaile obce Staré Město paní Mgr. Barboře Mazurové . . ,
, , .

Hlasování:

NEZÁWSLĹ Pro proti zdržel se
Mgr. Be. Roško jiří pro
M#r. Mazurová Barbora zdržel
Mgr. Bílek Petr omluven
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠÍST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav pro
Celkem 6 l

Návrh usnesení byl schválen

(splněno)
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bod4.6

1. Udělení Čestného občanství obce Staré Město panu Josefovi Mikulcovi . . ,
.

Hlasování:

NEZÁWSLÍ Pro proti zdržel se
Mer. Bc. Roško jiří pro
Mjzr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr omluven
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠĹST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav proti
("elkem 6 l
Návrh usnesení byl schválen

(splněno)

Zastupitelstvo obce projednalo, rozhodlo a schválilo:

bod1.2.

1. projednalo pořizovatelem předložený Návrh obsahu změny č. 2 Územního plánu Staré Město
vČetně stanovisek Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,

2. rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Staré Město zkráceným postupem v souladu
s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. l zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Obsah změny č. 2 Územního plánu Staré
Město je obsažen v příloze č. 1.2. , který je nedílnou součástí tohoto usnesení,

3. schvaluje žádost obce o pořizování Změny č. 2 Územního plánu Staré Město. Pořizovatelem
bude Magistrát města Frýdku-Mhtku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu.

Hlasování:

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se
Mgr. Be. Roško jiří pro
Mer. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr omluven
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor propro
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ČSSD
Kaňok Jaromír zdržel

LEPŠ/ST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav proti
Celkem 5 1 1
Návrh usnesení byl schválen

(splněno)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

bod1.1.

1. rozpoČtovou změnu Č. 3, 4, 5, 6, 7 za rok 2021 ve výdajové i příjmové stránce,
2. rozpoČtové změny byly provedeny dle přílohy Č. 1.1., která je nedílnou součástí tohoto

usnesení.

Hlasování:

NEZÁJ'7SL/ Pro proti zdržel se
Mgr. Bc. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
M?r. Bílek Petr omluven
Bc. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠĹST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav pro
Celkem 7
Návrh usnesení byl schválen

Zastupitelstvo obce vydává:
bod3.1.

1. Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Město Č. 1/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhláŠky obce Staré Město,

2. pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem této Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021.

Hlasování:

NEZAĹ7SLÍ Pro proti zdržel se "
Mgr. Be. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr omluven

J':
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Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád, pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠ/ST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav pro
Celkem 7
Návrh usnesení byl schválen

(splněno)

bod3.2.

1. Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Město č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství,

2. pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem této Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021.

Hlasování:

NEZÁVTSLĹ Pro proti zdržel se
Nr. Be. Roško jiří pro
M&r. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr omluven
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠĹST. MĚSTO
Pohl Marek omluven
Hrabec Vladislav pro
Celkem 7
Návrh usnesení byl schválen

(splněno)

Ve Starém Městě, dne 09. 09. 2021

· Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení ze 16. zasedání ZO konaného dne 08. 09. 2021

Hlasování:
'<_
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l

pro - proti - zdržel se
9-0-0
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1. Organizační a finanční záleŽitosti

:11. Rou)očtové změny obce Č 8, 9, 10 za rok 202Ĺ

Návrh usnesení:

úg. Trňáková)

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny Č. 8, 9, 10 za rok 2021 ve výdajové
i příjmové stránce,

2. rozpoČtové změny byly provedeny dle přílohy Č. 1.1. která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.

Zdůvodnění:
Rozpočtové zrněny č. 8, 9, 10 za rok 2021 byly provedeny starostou obce na základě zmocnění ZO ze
dne 05. 12. 2018, bod l. 3. Rozpočtové změny č. 8, 9, 10 za rok 2021 - viz příloha Č. 1.1.

Diskuse: bez diskuse

Hlasování:

NEZÁWSLĹ Pro proti z&že1 se
Mgr. Be. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mµ. Bílek Petr pro
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor prc

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠĹST. MĚSTO
Pohl Marek pro
Hrabec Vladislav pro
Celkem 9
Návrh usnesení byl schválen

1.2. Návrh royočtu obce StaréMěsto na rok 2022 (Mgr.RoŠko)

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje:
l. rozpočet obce Staré Město na rok 2022 v předloženém znění,
2. bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 11. 2021.

Zastupitelstvo obce stanovuje pro rok 2022 p .o. ZŠ a MŠ Staré Město závazné ukazatele:
1. příspěvek na provoz přkpěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Staré Město, okres

Frýdek-Místek ve výši 2,8 mil. KČ,
2. výsledek hospodaření za rok 2022 nesmí být ve ztrátě.

Zdůvodnění :
Předkládáme k projednání návrh rozpočtu obce na rok 2022. Daňové příjmy na rok 2022 vycházejí
z daňových příjmu za rok 2021. Návrh rozpočtu byl projednán ve ňnančním výboru dne 10. 11. 2021

(L" /"Ú -'á"' y



Předpokládané celkové příjmy za r. 2022 41 474 000
Z/'ůsob financování - přlimV:
Předpokládané příjmy za r. 2022 26 474 000
Vyše zapojené rezervy z nlinu|jch let
c.elkem 15 000 000
P|e"|p. celkové priin)'y' - kol")t!"cl|ni součet 41 474 000

Předpokládané výdaje za r. 2022 39 647 500
Způsob financování - výdaje:
Rozpočet obce za r. 2022 26 474 000
Vvše zapojené rezervy ." min. let celkení 13 173 500
výdaje celkem 39 647 500

Zůstatek ze zal'o|ene rezervy z min.let 1 826 500
Kcintro|ni soucet - '.":'(:iaie 41 474 000

Návrh rozpočtu byl vyvěšený na úřédní desce a to i v el. podobě od 10.11.2021 doposud. Návrh
rozpočtu obce na rok 2022 a zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 11.2021 - viz příloha 1.2.

Diskuse: bez diskuse

Hlasování:

NEZA' VTSLĹ Pro proti zdržel se
Mgr. Bc. Roško jiří pro
MEr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr zdržel
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDÚ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠÍST. MĚSTO
Pohl Marek zdržel
Hrabec Vladislav pro
Celkem 7 2
Návrh usnesení byl schválen

1.3. Projednáni"zápbu o iýsledku di7čího přezkoumáníhospodařeníobce StaréMěsto v roce
2021 (Mgr. Roško)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Staré Město za rok 2021, vyhotovenou

pracovníky KÚ Ostrava čj. MŠK 134553/2021, Sp. zn. KON/6286/2021//Sam 113.1 V5 N.

{Ľ" l- 'l' 'V
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Zdůvodnění:

Dne 04. 11. 2021 provedla kontrohú skupina pracovníku Krajského úřadu MS kraje přezkum
hospodařeni obce Staré Město za rok 2021 k datu 30.09.2021. Přezkoumání hospodaření obce bylo
provedeno v rozsahu stanovené zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumáni hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazů obcí ve znění pozdějších předpisů. Při této kontrole
nebyly zjištěné žádné chyby a nedostatky, výrok auditoru je bez výhrad. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Staré Město za rok 2021 čj. MŠK 134553/2021, Sp. zn.
KON/6286/2021//Sam 113.1 V5 N -viz příloha č. 1.3.

Diskuse: bez diskuse

Hlasování:

NEZÁVISLÍ Pro proti zdržel se
Mgr. Bc. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mpr. Bílek Petr pro
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠI'ST. MĚSTO
Pohl Marek pro
Hrabec Vladislav pro
Celkem 9
Návrh usnesení byl schválen

1.4. Hv/ednání poäáníä'doslío přmělenl"&tačnlho titulu z Programu obno)y a rozvoje
venkova MinistersNa pro místní rozvoj (Mgr. Roško)

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje:

l. podání Žádosti o dotaci k projektu ,,Rekonstrukce fasády budov Základní a mateřské
školy Staré Město, p.o., z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR,
dotační titul DT ll7d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,

2. podání Žádosti o dotaci k projektu Oprava místních komunikací, kdy se bude jednat o:
,,SO 01 - Oprava živičného povrchu místní komunikace úl. U Chodníčku - lokalita nad
hřiŠtěm na pozemcích p.č. 2072/2, 6860/1, 6863, 6864/1, 6864/4, 6864/5, 6864/10, 6865/1,
6866/1, 6876, 6889/1, 6866/2 v k.ú. Staré Město u Frýdku Místku" a SO 02 - Oprava
živičného povrchu místní komunikace ul. U Chodníčku - lokalita bytovky na pozemcích
p.č. 2099/4, 2101, 2102, 2104, 6863, 6864/4, 6864/5, 6864/13, 6864/34, 6881/5 v kú. Staré
Město u Frýdku Místku z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova MNIR,
dotační titul DT 11°7d8210A - Podpora obnovy místních komunikací,

3. zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k administraci a podání žádostí o dotace.

Zdůvodnění:

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2021 v rámci obnovy a rozvoje venkova vyhlásilo dotační titul
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1. DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikaci. Budou podporovány akce zaměřené
na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. KČ. Dále byl vyhlášen dotační titul
DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Budou podporovány akce
zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které
jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se mimo jiné i o
budovy základních a mateřských škol. Z tohoto důvodu je vhodné podat žádost o přidělení
dotačních titulů, zejména pak na projekt ,,Rekonstrukce fasády budov Základní a mateřské
školy Staré Město p.o ,, a projekt Oprava místních komunikací, kdy se bude jednat o: ,,SO 01 -
Oprava živičného povrchu místní komunikace ul. U Chodníčku - lokalita nad hřištěm na
pozemcích p.č. 2072,'2, 6860,'1, 6863, 6864/1, 6864,'4, 6864/5, 6864/10, 6865/1, 6866/1, 6876,
6889/1, 6866/2 v k.ú. Staré Město u Frýdku Místku" a SO 02 - Oprava živičného povrchu místní
komunikace úl. U Chodníčku - lokalita bytovky na pozemcích p.č. 2099/4, 2101, 2102, 2104,
6863, 6864!4, 6864,'5, 6864,'13, 6864,'34, 6881,'5 v k.ú. Staré Město u Frýdku Místku.

Diskuse: bez diskuse

Hlasování:

NEZÁ WSLĹ Pro proti zdržel se
Mgr. Bc. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr pro
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠĹST. MĚSTO
Pohl Marek pro
Hrabec Vladislav pro
Celkem 9
Návrh usnesení byl schválen

,1.5. Schválení přísedících u Okresního soudu Ftýdek Místek na období roku 2022 - 2026
(Roško)

Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo obce volí do funkce přísedících k Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku n& volební
období roku 2022 - 2026:
1. Ing. Věru Koloničnou, . . , . , ,

,
2. Mgr. Radima Kozla, . . . , , ,
3. Annu Kuboňovou, . . , , , ,

Zdůvodnění:

V měsíci 3/2022 konČí volební období přísedících u okresního soudu Frýdek Místek. Dle § 64 odst. l,
3 zák. č. 6,'2002 Sb. o soudech a soudcích, volí obecní zastupitelstva přísedící v obvodu příslušného
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Okresního soudu. V tomto volebním období vykonávaly tuto fiinkci p. Ing. Věra Koloničná a p.
Mgr.Radim Kozel. Uvedené osoby mají zájem i nadále vykonávat fůnkci přísedících u Okres. soudu.
Přísedící jsou voleni na dobu 4 let. Počet přísedících, kteří mají být zvoleni pro okresní soud stanoví
předseda příslušného soudu. Jelikož pro nadcházející období byl počet přísedících navýšen na 3
přísedící, je pro další období navržena nově paní Anna Kuboňová. Žádost Okresního soudu ve F-M o ,
volbu přísedících pro volební období 2022-2026 - viz příloha č. 1.5.

Diskuse: bez diskuse

Hlasování:

NEZÁWSLÍ Pro proti zdržel se
Mgr. Bc. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr pro
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠ/ST. MĚSTO
Pohl Marek pro
Hrabec Vladislav pro
Celkem 9
Návrh usnesení byl schválen

1.6 Schválení plánu j/inancování obnoiy vodovodů a kanalizací na období roku 2021 -
2030 (Roško)

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje:

1. PIán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Staré Město pro období roku 2021 -
2030.

Zdůvodnění :

Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ukládá vlastníkům vodovodů a kanalizací povinnost
©řäcovat a realizovat plán financování obnovy v rozsahu a podle pravidel stanovených v příloze č. 18
prováděcí vyhlášky č 48/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V souladu s uzavřenou smlouvou o
pachtu a provozování vodního dílaje nutné tedy vytvořit a schválit navržený plán financování vodovodu
a kanalizace, který je v majetku obce Staré Město. Tento finanční plán je zpracovaný v souladu
s vydanou a platnou jednotnou metodikou pro majetek ve vlastnictví všech subjektů, kterým společnost
SmVak Ostrava a.s. provozuje vodovody a kanalizace. Podle smlouvy o pachtu je vlastník majetku
( propachtovatel) povinen vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu zařízení ve smyslu § 8 odst.
l zákona č. 247/2001 Sb. ve mění pozdějších předpisů. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
na období let 2021 - 2030 je v příloze - viz. bod 1.6

Diskuse: bez diskuse Q" l 'u ,Z, Ý



Hlasování:

NEZA' VTSLĹ Pro proti zdržel se
Mgr. Be. Roško jiří pro
Nr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr pro
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDÚ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠÍST. MĚSTO
Pohl Marek pro
Hrabec Vladislav pro
Celkem 9
Návrh usnesení byl schválen

2. Smlouvy

,2.1. Dohoda o spoluúčasti na úhradě náÁiádů zaposktovánisluŽeÓ sociálnípéče v zařízení
Domovpro seniou Frýdek Místek, po. a Darovacísmlouva o posjtytnutípříspěvku na provoz
Domova pro senimy Fiýdek Místek, po. (Mgr. Roško)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Dohodu Č. 14/2021 o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory,Frýdek Místek,
příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 2155, Frýdek Místek, 738 01, ICO 68158025.

2. Darovací smlouvu o poskytnuti finančního příspěvku na provoz Důmůva pro seniory Frý(iek
Místek, příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 2155, Frýdek Místek, 738 01, IČO
68158025, která bude uzavřena mezi Obcí Staré Město, se sídlem Jamnická 46, Staré Město,
738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00576948 a panem Jaroslavem Veličkou, . . ,

, , ,
3. zmccňuje starostu obce k podpisu Dohody a Darovací smlouvy uvedených v bodě 1.2., tohoto

usnesení.

Zdůvodnění:
Důvodem uzavření této Darovací smlouvy a Dohody je aktuální potřeba umístění občanky obce Starého
Města do tohoto zařízení sociální péče. Zdravotní stav občanky vyžaduje nepřetržitou zdravotní a
sociální pomoc a není možné v současné době umístit tohoto občana do jiného zařízení než do Domova
pro seniory Frýdek Místek, p. o. Zřizovatelem tohoto zařízení je Statutární město Frýdek Místek. Jednou
ze zásadních podmínek, kteráje stanovena zřizovatelem pro občany, kteří nemají trvalý pobyt ve Fiýdku
Místku je, aby obec uzavřela Smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytování služeb sociální
péče v zařízení Domov pro seniory Frýdek Místek a následně pak i dohodu o výši finančního příspěvku
na provoz Domova pro seniory Fiýdek Místek. Tuto smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou
schválilo zastupitelstvo obce Staré Město dne 26.06. 2019 pod bodem 2.4., a tato smlouvaje stále platná.
Jedná so o příspěvek ve výši 42 000,-- Kč na období jednoho roku. Jde o jednorázový příspěvek, kdy
po uplynutí jednoho roku se již Žádná další platba neprovádí, jelikož. občan umístěný do tohoto Domova
pro seniory se po jednom roce stává občanem s trvalým pobytem ve Frýdku Místku a občané s trvalým
pobytem Frýdek Místek jsou od poplatku osvobozeni. Rodinní příslušníci občana, který je umístěn do

,.rJ l U' -Am "'



tohoto zařízení uhradí tuto Částku sami v plné výši. Není však dle stanovených smluvních podmínek
možné tuto platbu provést samostatně rodinnou, jelikož zásadní smluvní podmínkou je, že smluvní
stranou a automaticky tak i plátcem příspěvku jsou obce nebo města - nikoliv rodinní příslušníci. Platbu
v plné výši, tedy 42 000,-- KČ, kterou zaplatí na účet obecního úřadu Starého Města rodina umístěného
občana je řešena samostatnou darovací smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 42.000,--
KČ. Dohoda o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek Místek č. 14/2021 a
Darovací smlouva uzavřená mezi Obcí Staré Město a panem Jaroslavem Veličkou je v příloze 2.1.

Diskuse: bez diskuse

Hlasování:

NEZÄVTSLÍ Pro proti zdržel se
Mjzr. Be. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr pro
Be. Maršálek Daniel pro l J
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL ' __1
eFukala Libor pro

ČSSD l " _ ,
Kaňok Jaromír pro

LEPŠĹST. MĚSTO
Pohl Marek pro
Hrabec Vladislav pro
Celkem 9
Návrh usnesení byl schválen

2.2. Prode/pozemku p. Č. 7021/108

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

(Mgr. Roško)

l. prodej hmotné nemovité věci, pozemku parc. č.
7021/108, orná půda, k ú. Staré Město u Frýdku-
Místku,

2. uzavření Kupní smlouvy s paní Mgr. Barbarou
Zlou, . . , ,

, jejímž předmětem je převod
vlastnického práva ke hmotné nemovité věci,
pozemku parč. č. 7021/108, orná půda, k ú. Staré
Město u Frýdku-Místku, za kupní cenu ve výši
8.100,—KČ, z vlastnictví Obce Staré Město do
vlastnictví paní Mgr. Barbary Zlé.
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Zdůvodnění:

Pozemek parč. č. 7021/108 k,ú. Staré Město u Frýdku Místku, orná půda, je ve vlastnictví obce Staré
Město. Dne 17.09. 2021 byla na zdejší Obecní úřad doručena žádost, která byla zaevidována pod č.j.
OÚ/572/2021. Obsahem žádosti paní Barbary Zlé je žádost o prodej tohoto pozemku do svého
vlastnictví. Jedná se o pozemek, který není v současné době pro obec Staré Město již důležitý, jelikož
v minulosti měl být využit pro vybudování nové místní komunikace Pod Hůrkama. Tato místní
komunikace je již vybudována a nová místní komunikace se nachází zcela mimo tento pozemek. Dalším
důvodem je srovnání linie budovaného oplocení pozemku s okohúini nemovitostmi a stávajícím
oplocením. Hodnota pozemku je stanovena na základě znaleckého posudku, vypracovaným Ing. Hanou
Kaděrovou číslo 893-29,'2021. Dle tohoto posudku činí cena pozemku za ] m' ISO,-- KČ, celková cena
pozemku o výměře 54 m' je stanovena na částku 8 100,-- KČ.
Dne 20.10. 2021 byl řádně dle § 39, odst. l zákona č. 128/2000 Sb. zveřejněn záměr obce Staré Město
prodat hmotnou nemovitou věc. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce OÚ do 10.11. 2021. Dne
02.11. 2021 byla na zdejší úřad doručena nabídka ke koupi tohoto pozemku ze strany Barbary Zlé, která
za pozemek nabídla cenu 8 100,--KČ. Tato nabídka byla jediná a byla zaevidována pod č.j.
OÚ/680/2021. Návrh kupní smlouvy je v příloze viz.2.2.

Diskuse: bez diskuse

Hlasování:

NEZA'WSLĹ Pro proti zdržel se
Mgr. Be. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr pro

— ¶Be. Maršálek Daniel pro
—q

Niesner Konrád pro ,
KDŮ-ČSL

. ~Fukala Libor pro
ČSSD _ _ _!

Kaňok Jaromír pro
LEPŠ/ST. MĚSTO

Pohl Marek pro
Hrabec Vladislav pro
Celkem 9
Návrh usnesení byl schválen

2.3. Směnná smlouva s doplatkem - pozemekp.č. 7021/124 a p.č. 7021/125

Návrh usnesení :

(Mgr. Roško )

Zastupitelstvo obce schvaluje:
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l. směnu hmotných nemovitých věcí, a to
hmotné nemovité věci, pozemku parc. Č.
7021/124, k. ú. Staré Město u Frýdku-
Místku, o výměře 46 m', oddělené na
základě geometrického plánu Č. 1395-
162/2020 od hmotné nemovité věci, pozemku
parc. Č. 7021/13, k ú. Staré Město u Frýdku-
Místku, ve vlastnictví Obce Staré Město, za
hmotnou nemovitou věci, pozemek parč. Č.
7021/125, k. ú. Staré Město u Frýdku-
Místku, o výměře 18 m', oddělenou na
základě geometrického plánu Č. 1395-
162/2020 od hmotné nemovité věci, pozemku
parč. Č. 7021/20, k. ú. Staré Město u Frýdku-
Místku, ve vlastnictví MUDr. Jana
jendrejovského, . . ,

, ,
s tím, že MUDr. Jan jendrejovský,

. , ,
, zaplatí Obci

Staré Město rozdíl mezi směňovanými hmotnými
náklady spojené s touto směnou,
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nemovitými věcmi ve výši 3.080,— KČ a

2. uzavření Směnné smlouvy s MUDr. Janem jendrejovským, . . ,
, , , jejímž předmětem je směna hmotných

nemovitých věcí, a to hmotné nemovité věci, pozemku parč. č. 7021/124, k ú. Staré Město
u Frýdku-Nlístku, o výměře 46 m', oddělené na základě geometrického pláou Č. 1395-
162/2020 od hmotné nemovité věci, pozemku parč. Č. 7021/13, k ú. Staré Město u Frýdku-
Místku, ve vlastnictví Obce Staré Město, za hmotnou nemovitou věci, pozemek parč. č.
7021/125, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku, o výměře 18 m', oddělenou na základě
geometrického plánu Č. 1395-162/2020 od hmotné nemovité věci, pozemku parč. Č.
7021/20, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku, ve vlastnictví MUDr. Jana jendrejovského,

. . , s tím, že MIjDr.
Jan jendrejovský, . . , , ,

, zaplatí Obci Staré Město rozdíl mezi směňovanými hmotnými nemovitými věcmi
ve výši 3.080,-- KČ a náklady spojené s touto směnou.

Zdůvodnění:

Na obec Staré Město se obrátil s žádostí o směnu pozemků a narovnání hranic současných pozemků
p.č. 7021/60, 7021/20 pan MUDr. Jan jendrejovský, , .
V minulém územním plánu byla v okolí těchto pozemků plánována výstavba kruhového objezdu,,
s kterým se již v současné době nepočítá a nový platný územní plán již tento kruhový objezd
zapracovaný nemá. Je i v zájmu obce Staré Město, aby hranice dotčených pozemků byly narovnány a
tvořili tak smysluplnou a využitelnou linii, zejména pak u pozemku p.č. 7021/61, který je ve vlastnictví
obce Staré Město. V tomto pozemku jsou již uloženy i inženýrské sítě, které zasahují do pozemku pana
jendrejovského. Touto směnou dojde tedy i k narovnání majetkoprávních vztahů. Z tohoto důvodu byl
vypracován nový geometrický plán č. 1395-162/2020. Z pozemku p.č. 7021/13 vznikl oddělením nový
pozemek p.č. 7021/124 o výměře 46 m' ( v majetku obce Staré Město) Z pozemku p.č. 7021/20 vznikl
oddělením nový pozemek p.č 7021/125 o výměře 18 m2 ( majetek pana MUDr. jendrejovského).
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Směnná smlouva je s doplatkem za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků. Cena za doplatek u
směňovaných pozemků, kterou MUDr. Jan jendrejovský doplatí je stanovena znaleckým posudkem
č. 848-40/2020 vypracovaným paní Ing. Hanou Kaděrovou a činní částku 3.080,--KČ. Zveřejnění
záměru částečně směnit a částečně prodat hmotnou nemovitou věc byl řádně zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu Starého Města pod č.j. OÚ/447/2020 dne 14.07.2020 a z úřední desky byl sejmut
30.07.2020 a to i v elektronické podobě. Návrh směnné smlouvy a Geometrický plán Č. 1395-162/2020
-viz příloha: 2.3.

Diskuse: bez diskuse

Hlasování:

NEZ,± VTSLĹ Pro proti zdržel se
Mpr. Bc. Roško jiří pro
Mgr. Mazurová Barbora pro
Mgr. Bílek Petr pro
Be. Maršálek Daniel pro
Niesner Konrád pro

KDŮ-ČSL
Fukala Libor pro

ČSSD
Kaňok Jaromír pro

LEPŠ/ST. MĚSTO
Pohl Marek pro
Hrabec Vladislav pro
Celkem 9
Návrh usnesení byl schválen

V závěru zasedání zastupitelstva obce starosta obce seznámil přítomné s těmito informacemi:

- O průběhu a harmonogramu výstavby kanalizace na ulici Pode Břehy a U ChodníČku
- O zrušení všech předvánočních kulturních akcí v obci
- O rozšíření provedené opravě a rozšíření místního rozhlasu na úl. Pod Hůrkama
- O realizaci změny dopravního značení na ul. Nová Skotňa, Pod Hůrkama, Lazecká a úl.

Pod Křížovou
- Se znaleckým posudkem č. 6/2021 vypracovaným Ing. Jaromírem Vlčkem - znalcem

v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, který stanovuje cenu motorůvého vůzidla zn.
Citron Berlingo 1,9 D na částku 10.600.— KČ a popisuje technický stav vozu, který j'
pouŽíván jako služební vozidlo pracovníkj' údržby ůbeeního majetku s nutností zakoupení
zánovního automobilu a prodeji stávajícího automobilu

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 17:35

* * *
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Zápis byl vyhotoven dne 01. prosince 2021

Zapsal.' Radka Trňáková

Ověřili: Jaromír Kaňok

Konrád Niesner
Místostarosta
obce.' Bc. Daniel Maršálek

Starosta obce: Mgr. Bc. Jiří Roško
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