ZÁPIS č. 1/ 2002
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Stárkov, které se konalo dne
20. 2. 2002 v 19 00 hod. na sále radnice ve Stárkově.
Přítomni zastupitelé:

Pernica Rudolf, Kylar Luboš, Komárová Zdena, ing.Šolc Ivan, Dostálek Mar
tin

Omluveni zastupitelé: Gorgán Josef, Frindtová Alena
Ověřovatelé zápisu:

Dostálek Martin, Kylar Luboš

Program zasedání:
1. Schválení programu dnešního veřejného zasedání
2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2001 a schválení návrhu rozpočtu obce pro rok 2002
3. Prodej pozemků
4. Rekonstrukce nebytových prostor čp. 87
5. Projednání návrhu praporu obce a nové podoby znaku obce
6. Diskuse

1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno pěti hlasy
2) Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2001 a návrh rozpočtu na rok 2002. Zá
věrečný účet a návrh rozpočtu na rok 2002 jsou přílohou tohoto zápisu.
schváleno pěti hlasy s tím, že zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce bude projednána po provedení
přezkoumání
3) Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku, parcelu č. 113 v k. ú. H. Dřevíč panu Michalu
Šolcovi, bytem H. Dřevíč - Stárkov čp. 78, z majetku Obce Stárkov a zároveň konstatovalo, že zá
měr prodat pozemek byl zveřejněn dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na úřední desce
obecního úřadu od 04. 02. 2002 do 19. 02. 2002.
Prodej nemovitostí bude proveden za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Kupující zajistí na
svůj náklad ocenění nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu a uhradí správní po
platek za vklad do katastru.
schváleno pěti hlasy
4) Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Jany Ježkové, bytem Náchod, Hronova 1563 o proná
jem nebytových prostor v domě č.87: bývalá spořitelna –20 m2 a kadeřnictví -26 m2. Žádost byla
podána na Obecním úřadě ve Stárkově dne 5. 9. 2001. Žadatelka má zájem přemístit kadeřnictví do
místnosti bývalé spořitelny a v prostorách nynějšího kadeřnictví zřídit prodejnu s různým zbožím.
ZO konstatovalo, že záměr p. Ježkové by obohatil nabídku služeb v obci a proto bude pozvána na
pracovní zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání společně upřesní návrh na rekonstrukci
těchto nebytových prostor tak, aby byl v souladu se všemi souvisejícími předpisy.
schváleno pěti hlasy

5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh praporu obce a novou podobu znaku obce zpracované heral
dickou kanceláří Martina Pavlů ze Zlína. ZO s podobou praporu a znaku souhlasí. ZO souhlasí s
pověřením PhDr Karla Mülera k podání žádosti podvýboru pro heraldiku PS Parlamentu ČR.ve
věci schválení praporu naší obce. Kopie obou návrhů jsou přílohou zápisu
schváleno pěti hlasy
6) Usnesení:
1/2002 Členové zastupitelstva schválili program dnešního zasedání.
2/2002 Schválení závěrečného účtu za rok 2001 a návrh rozpočtu na rok 2002.
3/2002 Schválení prodeje parcely č.113 v k.ú. H. Dřevíč, z majetku Obce Stárkov, p. Šolcovi by
tem Stárkov - H. Dřevíč čp. 78.
4/2002 Schválení rekonstrukce nebytových prostor v čp. 87 ve Stárkově
5/2002 Schválení podoby praporu obce

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 27. 2. 2002

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

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

--------------------------------------ověřovatel zápisu Dostálek Martin

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

