OÚ/532/202/

Zápis

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město
konaného dne 08.09.2021

Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO
Přítomni:

Mgr. Bc. Roško jiří, Bc. Maršálek Daniel, Niesner Konrád, Mgr. Mazurová Barbora,
Vladislav Hrabec, Jaromír Kaňok, Fukala Libor
Omluveni: Pohl Marek, Bc. Petr Bílek
Neomluveni:
Starosta obce při zahájení zasedání ZO infonnoval všechny přítomné, že z tohoto zasedání je pořizovaný
zvukový i obrazový záznam pro potřeby obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
·
·

Zapisovatelem zápisu: Radka Trňáková
Ověřovatelé: Konrád Niesner, Libor Fukala

Hlasování:

"

program v navrženém znění rozšířený o bod /.3

Hlasování:

pro — proti - zdržel se
7-0-0

pro — proti - zdržel se
7 -O-O

Kontrola Usnesení z minulého 15. zasedání ZO konaného 14.06.2021
Usnesení

oú/368/2021

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město
konaného dne 14.06.202.1
Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO
Přítomni: Mgr. Bc. Roško jiří, Be. Maršálek Daniel, Niesner Konrád, Mgr. Mazurová Barbora,
Pohl Marek, Vladislav Hrabec, Jaromír Kaňok, Fukala Libor
Omluveni:
Neomluveni: Mgr. Bílek Petr
Zastupitelstvo obce schvalu je:
·
·

Zapisovatelem zápisu: Lucie Marková
Ověřovatelé: Konrád Niesner, Libor Fukala

Hlasování:
"

program 'j navrženém znění

pro - proti - zdržel se
8 -O- O
pro — proti - zdržel se
8 -O-O

Hlasování:

· kontrolu usneseníze 14. zasedání ZO konaného dne 15. 03. 2021
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pro — proti - zdržel se
8 -O-O

Hlasování:

bod1.2.
Zastupitelstvo obce schvaluje a uzavírá vyjádřením souhlasu:

1.
2.

celoroČní hospodaření obce Staré Město za rok 2020 a závěrečný účet obce Staré Město za rok
2020, a to bez výhrad,
celoroční hospodaření p. o. ZŠ a MŠ Staré Město za rok 2020 a závěrečný účet p.o. ZŠ a MŠ

3.
4.
5.

Staré Město za rok 2020,
úČetní uzávěrku obce Staré Město za rok 2020,
účetní uzávěrku p. o. ZŠ a MŠ Staré Město za rok 2020,
hospodářský výsledek za rok 2020 p.o. ZŠ a MŠ za rok 2020.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
l.
2.
3.

zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Staré Město za rok 2020, vyhotovenou
pracovníky KÚ Ostrava čj. MŠK 27065/2021, Sp. zn. KON/6235/2020/Sam 113.1 V5 N
zápis z jednání finanČního výboru ze dne 12. 05. 2021,
protokol Č. VSK/2020/1/ Staré Město o provedení následné veřejnoprávní kontroly za rok 2020
u p. o. ZŠ a MŠ, okres Frýdek-Místek ze dne 09. 03. 2021.

Hlasování:

NEZÁVTSLÍ

Pro

Mer. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮČSL

proti

zdržel se

pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladi,s,lav
.
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
8

(splněno)
bod2.1.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. dohodu č. 09,'2021 o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek Místek
příspěvková organizace, se sídlem úl. 28. října 2155, Frýdek Místek, 738 01, IČO 68158025,
2. darovací smlouvu o poskytnutí finanČního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek
Místek příspěvková organizace, se sídlem úl. 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 Liborem Fukalou,
.
, bytem '"'

l (I Á

)

3. zmocňuje starostu obce k podpisu dohody a darovací smlouvy uvedených v bodě l, 2, tohoto
usnesení.

Hlasování:
NEZA' VISLĹ

Pro

Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÍ"ČSL

proti

zdržel se

pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

zdržel

Kaňok Jaromír
LEPŠÍST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
7

l

,

(splněno)
bod2.2.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.

Přidělení bytu zvláštního určení v obecním domě s byty zvláŠtního určení Jamnická 505,
Staré Město p. Naděnce Havelkové
,
.
.
, trvale bytem
,
,
,
Pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního
urČení v obecním domě s byty zvláštního určení Jamnická 505, Staré Město s touto
žadatelkou.

Hlasování:

NEZÄYTSLĹ

Pro

Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

proti

zdržel se

pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
CSSD
Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

V

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
7

,

zdržel
1

(splněnoj
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bod2.3.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
l. zřízeni věcného břemene - služebnosti k pozemku p. č. 6860/63, zapsaný pro obec Staré Město
v k ú. Staré Město u Frýdku-Místku na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
DěČín, DěČín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za úplatu ve výši 270,-- KČ +DPH ,
2. smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti - k pozemku p. Č. 6860/63, k. ú. Staré Město
u Frýdku-Místku, která bude uzavřena mezi vlastníkem pozemku Obci Staré Město, IČ:
00576948, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek a stranou oprávněnou
tj. spoleČnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem DěČín, Děčín N - 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:
NEZÁVISLÍ

Pro

My. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
8

proti

zdržel se

pro
pro

(splněno)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
bod1.1.
Zastupitelstvo obce bere na vČdomí:

1.
2.

rozpočtovou změnu Č. 2 za rok 2021 ve výdajové i příjmové stránce,
rozpoČtová změna byla provedena dle přílohy Č. 1.1., která je nedílnou součástí tohoto
usnesení

Hlasování:

NEZÁWSLĹ
Mer. Bc. Roško Jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
pro
pro
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KDŮ-ČSL
Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠ/ST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
8

bod1.3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
Písemnost zaslanou společností Recte consulting s.r.o., a doručenou na zdejší úřad dne
17.03. 2021, evidovanou pod spisovou značkou OÚ/190/2021.

Hlasování:
NEZA' VTSLÍ
Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromir
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

pro
pro
8

bod1.4.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a pověřuje:
l.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pořizovatelem schválenou územní studii řešící
dopravní obslužnost lokality ,,Staré Město - Za Humny" a informaci o jejím vkladu do evidence
územně plánovací Činnosti,
2.
Zastupitelstvo obce pověřuje určeného zastupitele pro územní plánování k odeslání
návrhu na Změnu č. 2 Územního plánu Staré Město pořizovateli s tím, že změna Č. 2 bude
projednávaná zkráceným postupem a jejím obsahem bude zapracování výsledné varianty
dopravní obsluŽnosti ze schválené územní studie a převedení části rezervy R1 na bydlení
(konkrétně pozemků parč. č. 6864/1, 6866/1 a 6865/1, k ú. Staré Město u Frýdku-Místku).

Hlasování:

/t-j/)'j

NEZAÍ7SL/

Pro

Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mµ. Bílek Petr
Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL

pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

proti

zdržel se

pro
pro

Kaňok Jaromír
LEPŠI'ST. MĚSTO

zdržel

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

5

proti
proti
2

1

(splněno)
Ve Starém Měst9 dne /5. 06. 202/

·

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

pro — proti - zdržel se
7-0 - O

Hlasování:

1.

Organizační a finanČní záležitosti

qj.j.

Royočtová změna obce č. 3, 4, 5, 6, 7Ea rok 2021

Ťrňákovál

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.
2.

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

Zdůvodnění:
Rozpočtové změny č. 3, 4, 5, 6, 7 za rok 202.1 byly provedeny starostou obce na základě zmocnění ZO
ze dne 05. 12. 2018, bod l. 3. Rozpočtová zrněna č. 3, 4, 5, 6, 7 za rok 2021 - viz příloha č. 1.1.
Diskuse: bez diskuse

Hlasování:

NEZA'WSLĹ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL
Fukala Libor

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
omluven
pro
pro
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Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

pro

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

1.2.

Projednání pořízenínávrhu obsahu změny č. Z Územního plánu StaréMěsto včetně
stanovisek Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
(Mgr. Roško)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Město:
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. 1 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-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu.
Zdůvodnění:

Změnu územního plánu Č. 2 je nutno pořídit v důsledku právní moci rozsudku Krajského soudu
v Ostravě (č.j. 76A 4/2019-47), kterým byla v Územním piánu Staré Město zrušena zastavitelná plocha
Z.11 a veřejně prospěšná stavba VD3. Zastavitelná plocha Z11 a veřejně prospěšná stavba VD3 řešily
rozšíření místní komunikace ,,úl. U Chodníčku", tzv. druhý příjezd do lokality. Ustanovení § 55 odst.
3 stavebního zákona mimo jiné stanovuje, že dojde-li ke zrušení části územního plánu, rozhodne
zastupitelstvo obce bezodkladně o pořízení změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního
plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají. Pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem tedy vypracují návrh obsahu změny č. 2 dle § 55b a odst. 2 stavebního zákona
a pořizovatel si k návrhu obsahu změny č. 2 vyžádá stanoviska krajského úřadu podle § 55a odst. 2
písm. d) a e) stavebního zákona. Magistrát města Frýdku Místku, odbor územního rozvoje a stavebního
řádu, oddělení územního rozvoje jako pořizovatel schválil dne 26.05. 2021 dle § 30 stavebního zákona
možnost využití ,,Studie řešící dopravní obslužnost lokality Za Humny - Staré Město". Vzhledem k
zachování udržitelného rozvoje obce a úbytku ploch určených k bydlení bude součástí změny Č. 2 návrh
na převedení části rezervy R1 (konkrétně pozemků pare. č. 6864/1, 6866/1 a 6865/1, k. ú. Staré Město
u Frýdku-Místku) do plochy bydlení.
Dne 15.07. 202.1 byl na zdejší úřad doručen a předložen Návrh změny Územního plánu obce Staré
Město a byl zaevidován pod č.j. OÚ/435/2021.
Obec Staré Město, Jamnická č.p. 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen "obec") podala
dne 17.06.2021 návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Staré Město z vlastního půdnětu
(dále jen " návrh na pořízení změny ÚP ") dle ustanovení § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"). Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvQjě a stavebního řádu, oddělení
územního rozvoje (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 stavebního , " ' -l"

//Í-Á,E ,,)" '

t
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zákona, posoudil podle § 55a odst. 4 stavebního zákona úplnost návrhu a jeho soulad s právníini
předpisy.
Pořizovatel posoudil návrh na pořízenízměny ÚP a předkládá ho k rozhodnutí zastupitelstvu obce
s následujícím stanoviskem:
Obec podala z vlastního podnětu návrh na pořízení změny ÚP dle § 55a odst. 2 stavebního zákona.
Jelikož je změna ÚP pořizována z vlastního podnětu obce, zajistil pořizovatel v souladu s § 55a odst. 3
stavebního zákona stanoviska podle 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona.
Ze stanoviska ,příslušného orgánu ochrany přírody (stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, odboru ZPaZ dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, č,j. MŠK 81864/2021 ze dne 02.07.2021) vyplývá, že záměr převedení části rezervy Rl,
konkrétně pozemků parč. č. 6864/1, 6866/1 a 6865/1 v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku plochy NS
(plocha smíšená nezastavěného území) na zastavitelnou plochu bydlení a navržené vymezení veřejně
prospěšných staveb pro dopravní infrastrukturu zajišťující dopravní obslužnost lokality ,,Za Humny"
nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Ve stanovisku krajského úřadu
dle § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona (stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru ŽPaZ, č.j. MŠK 78832/2021 ze dne 07.07.2021) je uvedeno následující: Krajský úřad, příslušný
podle ust. § 22 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů (dále ,,zákona"), na základě ust. S 10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených
v příloze č. 8 zákona konstatuje, že návrh obsahu zrněny č. 2 UP Staré Město nebude posuzován podle
§ lOi zákona.
Při posouzení návrhu na pořízení změny ÚP postupoval pořizovatel obdobně podle § 46 odst. 2 a 3
stavebního zákona. Důvody pro pořízení jsou zřejmé ze zpracovaného Návrhu obsahu změny Č. 2
Územního plánu Staré Město, který je přílohou tohoto stanoviska. Náklady na zpracování změny
územního plánu a na vyhotovení úplného mění územního plánu po jeho změně hradí obec.
Po posouzení návrhu na pořízení změny ÚP pořizovatel konstatuje, Že předložený návrh na
pořízení změny ÚP je úplný a je v souladu s příslušnými právními předpisy.
Pořizovatel he proto předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu obce Staré Město (dále jen ,,zastupitelstvo"),
které je příslušné k rozhodnutí o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem.
Obsah návrhu změny č. 2 úz,enlního plánu
Staré Město, Stanovisko Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru ŽPaZ die § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, č.j. MŠK 81864/2021 ze dne 02.07.2021, Stanovisko Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru ŽPaZ, č.j. MŠK. 78832/2021 ze dne 07.07.2021 - jsou v příloze č.
1.2.

Diskuse: bez diskuse
Hlasování:

NEZÁWSLĹ
Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮČSL
Fukala Libor
ČSSD

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
omluven
pro
pro
pro

Kaňok J"aromír
LEPŠĹST. MĚSTO
Pohl Marek
omluven
Hrabec Vladislav
Celkem
5
Návrh usnesení byl schválen

zdržel
proti
l

'

'

l

"A

'?7

1,,3,

(Älgr. Roško)

Zřízenl"pracoyního,mís{a,

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
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.
Zdůvodnění:
Obec Staré Město má v současné době zřízeny celkem 3 pracovní místa s pracovním zařazením
pracovníka údržby obecního majetku obce Staré Město a to na plný pracovní úvazek. Z tohoto celkového
počtu třech zaměstnanců .je jeden vyčleněn na půl pracovního úvazku na údržbu areálu Sportovního
centra. Vzhledem k objemu vykonávané práce a objemu povinností spojených s údržbou obecního
majetku, zejména pak veřejné zeleně, místních komunikací, chodníků, veřejných prostor, budov a zimní
údržby je nutno přijmout dalšího pracovníka. V minulosti významný způsobem vypomáhala při údržbě
veřejné zeleně a pořádku v obci včetně místního hřbitova paní Stoklasová, která na svQji žádost již tuto
Činnost nevykonává.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:

NEZÄWSLĹ
Mgr. Bc. Roško jiří
Mpr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
omluven
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEpšÍsr MĚSTO

pro

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

2.

Smlouvy

2,1.

Smlouva o zřízení věcného břemene - sluŽebnosti - p.č 2099/4

.

_ _

(Mgr., Roško)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:

/ĺÁA I)

:

l.

zřízení věcného břemene - služebnosti
k pozemku p. č. 2099/4 , zapsaný pro obec Staré
Město v k ú. Staré Město u Frýdku-Místku na
LV
1
u
Katastrálního
úřadu
pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, pro společnost ČEZ 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, Staré 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
3.
4.

""

'Ž* ",i ,á
;,

02,
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
uvedené v bodě 2. tohoto usnesení,
zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Zdůvodnění:

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Tep!ická 874/8, PSČ 405 02
zastoupená společností Trabbau a.s Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, IC: 28582675 zrealizovala
na pozemku p.č. 2099/4 na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí, kterou schválilo ZO dne
11.05. 2020 pod bodem 2.7. výstavbu zemního kabelového vedení NN. Realizací této stavby došlo ke
zřízení nového odběrného místa pro pozemek par. č. 2090 k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku. Pozemek
p. č. 2099/4 v k. ú. Staré Město je ve vlastnictví Obce Staré Město. Z tohoto důvodů je potřebné uzavřít
s touto společností Smlouvu o zřízení věcného břemene. Smlouva je úplatná, úplata činí 345,- KČ+ DPH,
dle výkazu výměr je věcné břemeno v rozsahu 2,3 m2. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti
a Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene-viz příloha: 2.1.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:

NEZÁWSLĹ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL
V Fukala Libor
ČSSD
Kaňok Jaromír
LEPŠI'ST. MĚSTO

Pro
pro
pro
omluven
pro
pro
pro
pro

Pohl Marek
omluven
Hrabec Vladislav
pro
Celkem
7
, Návrh usnesení byl schválen

proti

zdržel se

,?.2.

(Mgr. Roško)

>rodeipozemku p. č."

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
l.

prodej hmotné nemovité věci, pozemku
parč. Č. 7012/8, ostatní plocha, odměřeného
na základě geometrického plánu Č. 141594/2021 od nemovité věci, pozemku pare. č.
7012/3, k ú. 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 parc. č. 7012/8, ostatní plocha,
odměřeného na základě geometrického
plánu 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.

,
,

,
,

,

0

Zdůvodnění:

Pozemek parč. č. 7012/8, ostatní plocha, odměřený na základě geometrického piánu č. 1415-94/2021 od
nemovité věci, pozemku pare. č. 7Ul2/3 je ve vlastnictví obce Staré Město. Dne 03.11. 2020 požádal
Petr a Markéta Závodní o prodej tohoto pozemku do svého vlastnictví, jelikož se o tento obecní pozemek
dlouhodobě starají a udržují. Pro obec Staré Město je tento pozemek o výměře 157 m' pozemkem
zbytným. V minulosti dle neplatného územního plánu zde měla být velká okružní křižovatka, ale
v současné době je dopravní řešení v novém platném územním plánu řešeno jiným způsobem a
s kruhovým objezdem zde již není počítáno. Hodnota pozemku je stanovena na základě znaleckého
posudku, vypracovaným Ing. Hanou Kaděrovou číslo 875-11/2021. Dle tohoto posudku činí kupní cena
pozemku za 1 m' 150,--KČ. Dne 16.07. .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 09.08. 2021. Dne 02.08. 2021 byla na zdejší úřad doručena nabídka ke koupi tohoto
pozemku ze strany Petra a Markéty závodných, kteří za pozemek nabídli cenu 26.000 KČ,-. Tato nabídka
byla jediná a byla zaevidována pod č.j. OÚ/458/2021. Návrh kupní smlouvy a geometrický plán je
v příloze viz.2.2.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:

.NEZA'WSLĹ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

Pro
pro
pro
omluven
pro
pro

proti

zdržel se

)

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠÍST. MĚSTO

pro

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

3.

Obecně závazné vyhláŠky

!3.1.

Obecně závazná iyhláška č. 1/'20á1

(Álgr, Ŕoiíko)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce se vydává:

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.
Zdůvodnění :
Důvodem vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 je nutnost reflexe na upozornění odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, který obci Staré Město sděluje, že níže uvedené obecně
závazné vyhlášky obce Staré Město již nejsou v souladu s platnou legislativou a jsou nahrazeny jinými
normativně právními akty vyšší právní síly, tedy zákony. Z důvodu právní nadbytečnosti se touto OZV
obce Staré Město Č. 1/2021 ruší:
l. Zrušuje se obecné závazná vyhláška Č.3/2002 - o zabezpečení veřejného pořádku v obci Staré Město
ze dne 15.08.2002.
2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška Č.1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Staré Město ze dne 01.05.2015.
3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti ze dne 25.11.2009.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 včetně sdělení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra jsou uvedeny v příloze č. 3.1.

Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZÁVTSLÍ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád

Pro
pro
pro
omluven
pro
pro

proti

zdržel se

(l") l--""

/':'-4 ,,;;)j

KDŮ-ČSL

'

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠ/ST. MĚSTO

pro

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

3.2.

äírgr. ŔoŠŔo)

Obecně závazná jyhiáška Č. 2Á021

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce se vydává:
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. 212021.

Zdůvodnění :

Důvodem vydání této obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 je nutnost reflexe na novou právní
úpravu, zejména pak Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákon č. 543/2020 Sb., ktetým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s
ukončenou životností. Tyto nové zákony mají přímý dopad na vydávání obecně závazných
vyhlášek obcí, a to konkrétně v oblasti stanovení systému nakládání s komunálním odpadem a
@opiatnění svozu komunálního odpadu. Z tohoto důvodu je tedy předložena nová OZV č.
2/2021, která je již s touto novou legislativou v souladu. OZV č, 2,'2021 .je v příloze pod bodem
3.2.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZAĹ7SLÍ
Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Bc. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
omluven
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠÍST. MĚSTO

pro

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

'?7

4.

Různé

.4.1.

Projednání uděknípamětnímedaile a čestného občanstvíobce StaréMěsto

(Mgr. Roško)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

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

.

.

, trvale

Zdůvodnění:

Dne 06.08. 2021 podal pan zastupitel obce Staré Město Libor Fukala v souladu se Zásadami
pro udělování čestného občanství a pamětní medaile obce Staré Město", schválenými
zastupitelstvem obce usnesením č. OÚ!786!2019 ze dne 27.11. 2019 návrh na udělení Pamětní
medaile obce Staré Město paní Karle Mikšíkové. Důvodem návrhu na udělení Pamětní
medaile obce Staré Město je projev úcty a uznání paní Karle Mikšíkové, která od roku 1998
do současné doby vykonává svědomitou práci ve prospěch všech seniorů obce Staré Město
ve fůnkci předsedkyně Klubu seniorů. Svým svědomitým a obětavým přístupem bez ohledu
na svůj volný čas a osobní život přispívá dlouhodobě k zachování společenského a kulturního
života nejen seniorů obce Starého Města, ale i všech občanů obce. Za dobu svého působení
zorganizovala mnoho kulturních a společenských setkání a přednášek včetně zájezdů.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZA' WSLĹ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mµ. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
omluven
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠ/ST. MĚSTO

pro

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

4.2.

Projednání udělenl"pamětnl"medaile a čestného občanstw"obce S'taréMěsto

(Mýr. Roško)

Návrh na usnesení :
- --)

Zastupitelstvo obce schvaluje:

.

l

l)

,

/Ĺ '7<_ ,,,,,,1
e

14

" "'

1.

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

.

.

,

Zdůvodnění:

Dne 10.08. 2021 podal pan zastupitel obce Staré Město Jaromír Kaňok v souladu se Zásadami
pro udělování čestného občanství a pamětní medaile obce Staré Město", schválenými
zastupitelstvem obce usnesením č. OÚ/786/2019 ze dne 27.11. 2019 návrh na udělení Pamětní
medaile obce Staré Město panu Ing. Miroslavovi Sedlářovi. Důvodem návrhu na udělení
Parnětní medaile obce Staré Město je projev úcty a uznání panu Ing. Miroslavovi Sedlářovi,
kteiý dlouhodobě vykonává obětavou a časově velmi náročnou práci v oblasti sportu a to
zcela beu)latně ve prospěch našich dětí a mládeže. Po dobu více jak 40 let se intenzivně
věnuje výchově a vzdělávání mladých sportovců. Dlouhodobě také zastává funkci předsedy
sportovního oddílu kopané v naší obci a věnuje se trenérské a manažerské činnosti. Po dobu
svého působení dokázal v oblasti sportu vychovat mnoho úspěšných sportovních talentů.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZA'WSLĹ
Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL.

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
omluven
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠ/ST. MĚSTO

pro

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

4.3.

Pro/ednánl"udělenl"pamětnl"medaile a čestného občanstvíobce StaréMěsto

(Mgr. Roško)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

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

.

.

, trvale

Zdůvodnění:

podal pan zastupitel obce Staré Město Konrád Niesner v souladu se Zásadami" ) ,l

Dne 11.08. 2021
pro udělování čestného občanství a pamětní medaile obce Staré Město", schválenými
zastupitelstvem obce usnesením č. OÚ/786/2019 ze dne 27.11. 2019 n' rh na udělení Pamětní

"-Z<ť ,:/

l

medaile obce Staré Město panu Josefovi vojkůvkovi. Důvodem návrhu na udělení Pamětní
medaile obce Staré Město je projev úcty a uznání panu Josefovi vojkůvkovi, který od roku
1994 do současné doby vykonává obětavou a časově velmi náročnou práci při plnění úkolů ve
fůnkci Velitele zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Staré Město. Po dobu jeho
působení do současné doby se jako velitel zásahové jednotky podílel na mnoha záchranných,
pomocných a likvidačních pracích při mimořádných událostech v naší obci. Dlouhodobě se
s péčí řádného hospodáře svědomitě stará o svěřený majetek obce, který Sbor dobrovolných
hasičů naší obce užívá.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZÁVISLÍ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
MEr. Bílek Petr
Be.. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
_ Fukala Libor
KDŮ-ČSL
ČSSD
' Kaňok Jaromír
LEPŠĹST. MĚSTO

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
omluven
pro
pro
pro
pro

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

,4.4.

Pro/ednánl'udělenl"pamětnl"medaile,a čestného občanstvíobce StaréMěsto

(Mgr. Roško)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
l.

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

.

.

, trvale

Zdůvodnění:

Dne 10.08. 2021 podala paní zastupitelka obce Staré Město Mgr. Barbora Mazurová v souladu
se Zásadami pro udělování čestného občanství a pamětní medaile obce Staré Město",
schválenými zastupitelstvem obce usnesením č. OÚ/786/2019 ze dne 27.11. 2019 návrh na
udělení Pamětní medaile obce Staré Město panu Alešovi Sochovi. Důvodem návrhu na udělení
Pamětní medaile obce Staré Město je projev úcty a uznání panu Alešovi Sochovi, který svými
mimořádnými vědomosti a talentem reprezentoval dobré jméno obce Starého Města na
celosvětové úrovni, kdy opakovaně obdržel mezinárodní uznání v oboru fýziky, matematiky a
chemie. Jako příklad lze uvést prezentované práce zabývající se kosmickým a terestriálním
zářením v našem světě, automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro
experiment atlas v Ccm, poloha zóny vytváření turbolentních struktur okrajovém plazmatu
tokamaku golem. Své skvělé práce prezentoval v letošním roce nejen v Honkongu, ale i,j ,ť'
v Moskvě a Abu Dhabi.
'

/'4j:)'

Diskuse: bez diskuse
Hlasování:

NEZAÍ7SL/
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDÚ-ČSL

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
omluven
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠ/ST. MĚSTO

pro

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

14S.

Projednánl"udělenl"pamětnimedaile a čestného občanstvi"obce StaréMěsto

(Mgn Roško)

Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje:
l.

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

.

.

,

Zdůvodnění:

Dne 02.08. 2021 podal pan místostarosta obce Staré Město Be. Daniel Maršálek v souladu se
Zásadami pro udělování čestného občanství a pamětní medaile obce Staré Město",
schválenými zastupitelstvem obce usnesením č. OÚ/786/2019 ze dne 27.11. 2019 návrh na
udělení Pamětní medaile obce Staré Město paní Mgr, Barboře Mazurové, Důvodem návrhu
na udělení Pamětní medaile obce Staré Město je projev úcty a uznání paní Mgr. Barboře
Mazurové, která po dobu více jak 15 let do současné doby vykonává svědomitě práci ve
fůnkci ředitelky Základní a mateřské Školy v naší obci. Svým profesionálním, svědomitým a
osobním přístupem při plnění svých každodenních povinností se významně zasloužila o
budování velmi dobrého kreditu zdejší školy.
Diskuse: bez diskuse
Illasování:
NEZÁWSLĹ
Mgr. Be. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

Pro
pro
omluven
pro
pro

proti

zdržel se
zdržel

( "' , j
A " " "JÍ
.

\

"

R'.'í'c' '

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromír
LEPŠ/ST. MĚSTO

pro

Pohl Marek
Hrabec Vladislav
Celkem

omluven
pro
6

l

Návrh usnesení byl schválen
.4.6.

l'bo/ednání udäem"pamětnímedaile a čestného občanstvíobce StaréMěsto

(Mgr. Roško)

Návrh na usneseni :
Zastupitelstvo obce schvaluje:

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

,

,

.

.

, trvale

.

Zdůvodnění:

Dne 03.08. 2021 podal starosta obce Staré Město Mgr. jiří Roško v souladu se Zásadami pro
udělování čestného občanství a pamětní medaile obce Staré Město", schválenými
zastupitelstvem obce usnesením č. OU/786/2019 ze dne 27.11. 2019 návrh na udělení Čestného
občanství obce Staré Město panu Josefovi Mikulcovi. Důvodem návrhu na udělení Čestného
občanství obce Staré Město je projev úcty a uznání panu Josefovi Mikulcovi, který od roku
1995 do roku 2018, tedy pod dobu 23 let dlouhodobě a svědomitě vykonával funkci starosty
obce ve prospěch všech občanů obce Starého Města. svým osobním, svědomitým a obětavým
přístupem při každodenním plnění fúnkce starosty obce se zasloužil o její mimořádný rozvoj.
Po dobu jeho působení realizoval mnoho investičních akcí jak do obecní infřastruktury tak i do
obnovy obecního majetku, které slouží všem občanům naší obce do dnešního dne.
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
NEZÁVISLÍ
Mgr. Bc. Roško jiří
Mgr. Mazurová Barbora
Mgr. Bílek Petr
Be. Maršálek Daniel
Niesner Konrád
KDŮ-ČSL

Pro

proti

zdržel se

pro
pro
omluven
pro
pro

Fukala Libor
ČSSD

pro

Kaňok Jaromir
LEpšisr město

pro

Pohl Marek
omluven
Hrabec Vladislav
Celkem
6
Návrh usnesení byl schválen

proti
l

I-a ..,::)'

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 plánovaných Slavnostech obce Staré Město dne 09.10. 2021
O realizaci opravy ŽiviČného povrchu místní komunikace před Hasičskou
zbrojnicí po křižovatku s ulicí Jamnickou

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 17:30
*

*

*

Zápis byl vyhotoven dne 08. záři 2021
Zapsal.'

Radka Trňáková

Ověřili:

Libor Fukala

Místostarosta
obce.'
Starosta obce.'

Konrád Niesner
Be. Daniel Maršálek
Mgr. Bc. jiří Roško
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