ZÁPIS č. 6/ 2001
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Stárkov, které se konalo dne
28.11.2001 v 18 00 hod. na sále radnice ve Stárkově.
Přítomni zastupitelé:

Pernica Rudolf, Frindtová Alena, Kylar Luboš, Komárová Zdena

Omluveni zastupitelé: Gorgán Josef, Šolc Ivan, Dostálek Martin
Ověřovatelé zápisu:

Komárová Zdena, Kylar Luboš

Hosté:

ing.arch. Aleš Přibyl

Program zasedání:
1. Schválení programu dnešního veřejného zasedání
2. Informace o možnosti bytové výstavby v obci
3. Prodej bytových jednotek v čp.87 ve Stárkově
4. Rozpočtové opatření OkÚ a Obce
5. Dar p. Petrů Obci
6. Možnost uzavření sňatku na Obecním úřadě ve Stárkově
7. Informace o převodu nemovitého a movitého majetku TZ Stárkov Obci Stárkov
8. Usnesení
1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno čtyřmi hlasy
2) Starosta obce představil přítomným Ing. arch. Aleše Přibyla, kterého požádal o vypracování návr
hu možností výstavby rodinných domů v obci. Ing. arch. Přibyl posoudil lokality v k. ú. Stárkov
určené k výstavbě rodinných domů územním plánem obce. Posuzoval především tři lokality So
lovický kopec, na poli vedle hřbitova a zahrada za zdravotním střediskem. Byla posuzována fi
nanční náročnost výstavby inženýrských sítí k těmto lokalitám. Ing. arch. Přibyl doporučil, jako
první zástavbu zahrady za zdravotním střediskem maximálně čtyřmi rodinnými domy. Starosta
obce poděkoval Ing. arch. Přibylovi za jeho posudek a požádal zastupitelstvo obce o vyslovení
souhlasu k sepsání smlouvy na zastavující studii RD zahrady za zdravotním střediskem mezi Obcí
Stárkov a Ing. arch. Přibylem.
zastupitelstvo obce vzalo posudek na
vědomí a sepsání smlouvy schválilo
čtyřmi hlasy
3) Zastupitelstvo obce projednalo žádosti nájemců o koupi jednotek v budově čp.87, na stavební par
cele č. 22, v k. ú. Stárkov, z majetku Obce Stárkov a zároveň konstatovalo, že záměr prodat bytové
jednotky byl zveřejněn dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na úřední desce obecního úřadu
od 12. 11. 2001 do 28. 11. 2001. Jedná se o tyto bytové jednotky:
a) 87/1 manželům Milanu a Věře Vajsarovým oba bytem Stárkov čp. 87, byt č. 1. Prodej této jednotky
bude proveden za cenu 49.800,- Kč. Cena je stanovena dohodou.
b) 87/2 panu Oldřichu Brožovi bytem Stárkov čp. 87, byt č. 2. Prodej této jednotky bude proveden za
cenu 34.200,- Kč. Cena je stanovena dohodou.
c) 87/4 paní Anežce Janovské bytem Stárkov čp. 87. byt č. 4. Prodej této jednotky bude proveden za
cenu 29.520,- Kč. Cena je stanovena dohodou.
Prodávající uhradí veškeré náklady spojené s prodejem bytových jednotek. Náklady spojené se zá
pisem bytových jednotek do katastru nemovitostí hradí kupující.
schváleno čtyřmi hlasy

4) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtových opatření obce č. 1/2001 a návrh rozpočtových
opatření OkÚ Náchod č. 51/2001, 52/200. Všechna rozpočtová opatření jsou součástí tohoto zápi
su.
schváleno čtyřmi hlasy
5) Starosta obce seznámil přítomné s tím, že pan Petrů, bytem Stárkov čp. 122, nájemce obecních po
zemků využívaných k pěstování vánočních stromků, daroval Obci Stárkov, jako sponzorský dar fi
nanční hotovost ve výši 10.000,- Kč. Starosta navrhl tento dar přijmout a rozdělit jej stejným dílem
mezi ZŠ a MŠ.
schváleno čtyřmi hlasy
6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh, ve kterém podle § 97 odst.1, zákona č.301/Sb, snoubenci
můžou učinit prohlášení o uzavření manželství před starostou obce, nebo zástupcem starosty obce
na Obecním úřadě ve Stárkově. Prohlášení o uzavření manželství musí být učiněno za přítomnosti
zástupce matričního úřadu v Hronově. Podmínkou je, že jeden ze snoubenců musí být občanem
Stárkova. Jako obřadní místnosti bude používána zasedací místnost a při větším počtu zúčastně
ných sál na radnici ve Stárkově.
Schváleno čtyřmi hlasy
7) Zastupitelstvu obce bylo oznámeno, že ve smyslu čl. I. bodu 5 písm. b) zákona č. 364/2000Sb.,
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsouhlasila usnesením č. 1834 ze dne 1.lis
topadu 2001, že Obci Stárkov bude bezúplatně převedena TZ Stárkov č. objektu 5077. Zastupitel
stvo schválilo převod TZ Stárkov do majetku Obce Stárkov a souhlasí s dočasným pronájmem do
uzavření předávací smlouvy.
Schváleno čtyřmi hlasy
8) Usnesení:
27/2001
28/2001
29/2001
30/2001
31/2001
32/2001

Schválení programu dnešního veřejného zasedání.
Schválení vypracování zastavovací studie zahrady za zdravotním střediskem.
Schválení prodeje bytových jednotek čp. 87 z majetku Obce Stárkov.
Schválení-rozpočtová opatření, která jsou součástí tohoto zápisu
Schválení přijetí daru od p. Petrů.
Schválení možnosti učinit prohlášení o uzavření manželství na Obecním úřadě ve Stár
kově a určení obřadních místností
33/2001 Schválení-převod TZ Stárkov do majetku Obce Stárkov a souhlas s dočasným pronáj
mem do uzavření předávací smlouvy.

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 5. 12. 2001

--------------------------------------starosta obce Rudolf Pernica

-----------------------------------------zapisovatel zápisu Alena Frindtová

--------------------------------------ověřovatel zápisu Komárová Zdena

-------------------------------------------ověřovatel zápisu Luboš Kylar

