ZÁPIS č. 4/ 2002
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Stárkov, které se konalo dne
7. 8. 2002 v 1900 hod. na sále radnice ve Stárkově.
Přítomni zastupitelé:

Pernica Rudolf, Frindtová Alena, Kylar Luboš, Dostálek Martin, ing.Ivan
Šolc

Omluven:
Ověřovatelé zápisu:

Komárová Zdeňka, Gorgán Josef
ing.Ivan Šolc, Kylar Luboš

Program zasedání:
1. Schválení programu dnešního veřejného zasedání
2. Jmenování nové ředitelky ZŠ ve Stárkově a odvolání stávající ředitelky
3. Stanovení počtu členů ZO obce na příští volební období
4. Informace ke komunálním volbám – listopad 2002
5. Různé
6. Usnesení

1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 5-ti hlasy
2) S účinností od 28.června 2002, kdy byl vyhlášen nový § 7 písm.h) zákona č. 564/1990 Sb. a nový
§14 odst. 7 a 8 téhož zákona se mění systém jmenování a odvolání ředitelů škol, předškolních a
školních zařízení zřizovaných obcí. Z tohoto důvodu jsou jmenování provedená ze strany obce
před 28.červnem 2002 a jmenování a odvolání provedená krajským úřadem po 28. červnu 2002
neplatná. Uvedené právní úkony je nezbytné provést znovu.
Zastupitelstvo obce provedlo znovu odvolání stávající ředitelky ZŠ Stárkov Ivy Smangalovské ke
dni 31.7. 2002 a jmenování nové ředitelky ZŠ Stárkov Marie Seidlové ke dni 1.8.2002.
schváleno 5-ti hlasy
3) Starosta obce informoval občany o průběhu voleb do zastupitelstva obce, které se budou konat dne
1. a 2. listopadu 2002. Registrace kandidátů pro obec Stárkov probíhá v Hronově do 27.8. 2002.
Pověřený pracovník pro naši obec je p. Iva Mitysková. Dále na základě povinnosti stanovené § 67
zákona, který ukládá zastupitelstvu obce stanovit počet členů ZO na příští volební období, navr
huje 7 členů zastupitelstva obce na volební období. 2002-2003.
schváleno 5-ti hlasy
4) Starosta obce informoval o novelizaci školského zákona. Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění
zákon č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a ně
které další zákony, ukládá v § 24 odst. 4 citovaného zákona obci nebo kraji, který je zřizovatelem
předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, která nemá právní subjektivitu (je tedy
zřízeno jako organizační složka obce nebo kraje) a není organizační součástí jiného předškolního
zařízení, školy nebo školského zařízení, které právní subjektivitu má, zajistit změnu právní formy
(právní subjektivita) v souladu s § 14 odst. 2 a 7 a § 16 tohoto zákona do 1.1 2003.
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

5) Usnesení:
15/2002 Schválení programu dnešního veřejného zasedání
16/2002 Jmenování nové ředitelky a odvolání stávající ředitelky ZŠ ve Stárkově
17/2002 Stanovení počtu členů ZO obce na příští volební období

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 12.8. 2002

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

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

--------------------------------------ověřovatel zápisu ing.Ivan Šolc

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

