ZÁPIS č. 2/ 2002
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Stárkov, které se konalo dne
15. 5. 2002 v 18 00 hod. na sále radnice ve Stárkově.
Přítomni zastupitelé:

Pernica Rudolf, Frindtová Alena, Kylar Luboš, Komárová Zdena, Dostálek
Martin, Gorgán Josef

Omluven:
Ověřovatelé zápisu:

do 18 45 hod. Ing. Ivan Šolc
Kylar Luboš, Gorgán Josef

Program zasedání:
1. Schválení programu dnešního veřejného zasedání
2. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2001
3. Veřejné projednání způsobu určení nového nájemce bytu č. 1. v čp. 115 ve Stárkově
4. Pronájem nebytových prostor čp. 87 (bývalá spořitelna a kadeřnictví)
5. Diskuse
6. Usnesení

1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 6-ti hlasy
2) Na základě požadavku Obce Stárkov provedla pracovnice Okresního úřadu Náchod, dne 18.4.2002
přezkoumání hospodaření Obce za rok 2001. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu
s vyhláškou Ministerstva financí č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samo
správných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání neodhalilo žádné závažné nedostatky.
Drobné nedostatky zjištěné při kontrole budou v nejbližší možné době odstraněny. Zpráva je přílo
hou zápisu.
schváleno 6-ti hlasy
3) Zastupitelstvo obce projednalo způsob určení nového nájemce bytu č.1. v čp.115 ve Stárkově.
Nový zájemce byl schválen ZO na základě soc. hledisek. Novým nájemcem bytu č.1. v čp.115 je
p.Miewaldová Jitka trvalým pobytem ve Stárkov.
schváleno pěti hlasy p.Dostálek se na
vlastní žádost nezúčastnil hlasování
4) Zastupitelstvo revokuje své usnesení 22/2001 z 27.6. 2001-nájem p. Davidové. P. Davidová své
podnikání v pronajatých prostorách bez udání důvodů doposud nezahájila a proto tento nájem ruší.
Novým žadatelem je p. Jana Ježková, bytem Náchod. Pronájem nebytových prostor čp. 87 byl
p. Janě Ježkové schválen za účelem prodeje smíšeného zboží, zeleniny a provozovny kadeřnictví.
Nájem se sjedná na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno na 200,- Kč za m 2 ročně. Nájemce bude
hradit ze svého platby za el. energii, za odběr vody a odvoz odpadků. Nájemce provede na svůj ná
klad nutné opravy obou pronajatých místností tak, aby zabránil vzlínání zemní vlhkosti do zdí a
aby odpovídali všem předpisům nutných k dohodnutému druhu podnikání. Částku která byla
prokazatelně vynaložena na opravy bude odečtena z ročního nájemného.
schváleno 7-mi hlasy-v průběhu toho
to jednání se dostavil p. ing. Šolc

5) Usnesení:
6/2002
7/2002
8/2002
9/2002

schválili program dnešního veřejného zasedání
Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2001.
Schválen nový nájemce bytu č. 1.čp.115 p. Miewaldová Jitka trvalým pobytem Stárkov.
Schválení revokace usnesení 22/2001 z 22.6.2001 a schválení pronájmu nebytových
prostor v čp. 87 p. Janě Ježkové bytem Náchod.

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 22. 5. 2002

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

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

--------------------------------------ověřovatel zápisu Gorgan Josef

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

