ZÁPIS č. 5 / 2002
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov, které se konalo dne
23. 10. 2002 v 19.00 hod. na sále radnice ve Stárkově.
Přítomni zastupitelé:

Rudolf Pernica, Alena Frindtová, Luboš Kylar, Martin Dostálek,
Ing. Ivan Šolc, Zdeňka Komárová, Josef Gorgan

Omluven:

od 1950 hod Zdeňka Komárová

Ověřovatelé zápisu:

Martin Dostálek, Josef Gorgan

Program zasedání:
1. Schválení programu dnešního veřejného zasedání
2. Zřízení příspěvkové organizace „Základní škola Stárkov“
3. Členství Obce Stárkov v Honebním společenství Stárkov a souhlas s přičlenění do okolních honi
teb
4. Návrh a schválení zástupce obce na valnou hromadu Honebního společenství Stárkov
5. Zřízení organizační složky „Obecní knihovna Stárkov“
6. Návrh Českého telecomu umístit radiové pojítko na budovu ZŠ Stárkov
7. Žádost o prominutí nájemného za kadeřnictví ve Stárkově
8. Prodej akumulačních kamen z majetku obce Stárkov
9. Informace o zapojení obyvatel obce do systému likvidace TKO v obci a vynaložení fin. prostředků
10. Návrh vyhlášky o prohlášení území ucelených historických částí vybraných měst a obcí za památ
kové zóny
11. Usnesení
1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 7-mi hlasy
2) Na základě § 84, odst. 2, písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, podle § 14, odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samo
správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o roz
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje starosta obce,
zřízení příspěvkové organizace Obce Stárkov s názvem „Základní škola, Stárkov, okres Náchod“ a
přijmout následující usnesení č. 19/2002:
a) Zastupitelstvo obce Stárkov ruší ke dni 31. 12. 2002 organizační složku:
Základní škola Stárkov, okres Náchod zřízena Obcí Stárkov dne 6. 6. 2001. Identifikátor
zařazení 600 093 841. Potvrzena MŠMT čj. 17 264/2002-21 ze dne 30. 5. 2002.
Mateřská škola Stárkov, zřízena Obcí Stárkov dne 6. 6. 2002. Identifikátor předškolního
zařízení: 600 093 522. Potvrzena rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy č.j. SM 3073-61/02 ze dne 18. 10. 2002.
Školní jídelna Stárkov, zřízena Obcí Stárkov dne 6. 6. 2002 potvrzena rozhodnutím
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
č.j. SM 3191-75/02 ze dne 18. 10. 2002 s účinností od 1. 7. 2001.
b) Zastupitelstvo obce Stárkov zřizuje ke dni 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci s názvem Zá
kladní škola, Stárkov, okres Náchod, se sídlem 549 36 Stárkov čp. 167, do které splynou zru
šené organizační složky a která přebírá ke dni 1. 1. 2003 veškerá práva a závazky zrušených
organizačních složek Základní školy Stárkov, okres Náchod, Mateřské školy Stárkov, Školní
jídelny Stárkov.

c) Zastupitelstvo obce Stárkov schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola,
Stárkov, okres Náchod s účinností ke dni 1. 1. 2003.
d) Zastupitelstvo obce Stárkov odvolává z funkce ředitelky rozpočtové organizace Obce Stárkov:
-

Mateřská škola Stárkov paní Věru Křičkovou, s účinností k 31. 12. 2002

Základní škola Stárkov, okres Náchod, Mgr. Marii Seidlovou s účinností k 31. 12. 2002
e) Zastupitelstvo obce Stárkov jmenuje do funkce ředitelky příspěvkové organizace Obce Stár
kov:
Základní škola, Stárkov, okres Náchod, Mgr. Marii Seidlovou s účinností od 1. 1. 2003.
schváleno 7-mi hlasy
3) Starosta obce navrhuje v souladu s § 19 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, členství Obce Stár
kov, jakožto výlučného vlastníka honebních pozemků dle § 2, písm. f) zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, v Honebním společenství Stárkov (soupis honebních pozemků je přílohou zápisu).
Dále navrhuje podle § 19, odst. 5, písmeno c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, přičlenění ho
nebních pozemků v k.ú. Chlívce a Bystré (soupis honebních pozemků je přílohou zápisu) které
jsou ve vlastnictví obce, k honitbě Honebního společenstva Turov a Lesů ČR.
schváleno 7- mi hlasy
4) Navrženým zástupcem Obce Stárkov na valnou hromadu Honebního společenství Stárkov, která se
koná v sobotu dne 26. 10. 2002 ve 14.oo hod na sále Radnice ve Stárkově, je starosta obce Ru
dolf Pernica.
schváleno 6-ti hlasy, 1se zdržel hla
sování
5) Na základě § 84, odst. 2, písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování ve
řejných knihovních a informačních služeb (knihovní zákon) a podle § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje starosta obce,
zřídit organizační složku Obce Stárkov s názvem „Obecní knihovna Stárkov“ a přijmout následují
cí usnesení č. 22/2002:
a) Zastupitelstvo obce Stárkov zřizuje ke dni 1. 11. 2002 organizační složku s názvem „Obecní
knihovna Stárkov“, se sídlem Stárkov čp. 167, PSČ 549 36, okres Náchod.
b) Zastupitelstvo obce Stárkov schvaluje zřizovací listinu a knihovní řád organizační složky
„Obecní knihovna Stárkov“ s účinností ke dni 1. 11. 2002.
schváleno 6-ti hlasy. Před hlasováním
se omluvila pí. Zdena Komárová
6) Zastupitelstvo obce Stárkov projednalo žádost Českého telecomu umístit radiové pojítko na bu
dovu ZŠ Stárkov.
schváleno 5-ti hlasy, 1 se zdržel hla
sování Podrobnosti dohodne nové za
stupitelstvo obce
7) Zastupitelstvo obce Stárkov projednalo žádost pí. Ivety Šrejberové, bytem Stárkov čp. 192, o pro
minutí nájemného z nebytových prostor, pronajmutých k provozování kadeřnictví ve Stárkově, za

období 3. a 4. čtvrtletí roku 2001. Vzhledem k tomu, že činnost v kadeřnictví ukončila k 30. 6.
2001 a dohoda o pronájmu s Obcí Stárkov byla ukončena ke dni 31. 12. 2001, žádá zastupitelstvo
obce o prominutí nájemného v celkové výši 1 800 ,-Kč.
schváleno 5-ti hlasy, 1 se zdržel hla
sování
8) Zastupitelstvo obce Stárkov projednalo žádost pana Helmut Schreibera o koupi akumulačních ka
men, které jsou v majetku obce Stárkov. Kamna jsou umístěny v hasičské zbrojnici ve Stárkově a
nejsou již deset let používány. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem akumulačních kamen za
cenu stanovenou prodejcem podobných zařízení.
schváleno 6-ti hlasy
9) Informace o likvidaci TKO. V obci Stárkov nejsou pouze čtyři rodiny zapojeny do systému likvi
dace TKO stanoveného Obcí Stárkov.
zastupitelstvo obce bere na vědomí a
pověřuje OÚ k zahájení správního
řízení
10) Byl přečten návrh vyhlášky ministra kultury České republiky Pavla Dostála o prohlášení území
ucelených historických částí vybraných měst a obcí za památkové zóny.
zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bude učiněn dotaz, co by vyplývalo
pro obec z této vyhlášky.
11) Usnesení:
18/2002Schválení programu dnešního veřejného zasedání.
19/2002Schvaluje zřízení příspěvkové organizace Základní škola, Stárkov, okres Náchod a její zři
zovací listiny.
a) Zastupitelstvo obce Stárkov ruší ke dni 31. 12. 2002 organizační složku:
-

Základní škola Stárkov, okres Náchod zřízena Obcí Stárkov dne 6. 6. 2001.
Identifikátor zařazení 600 093 841. Potvrzena MŠMT čj. 17 264/2002-21 ze
dne 30. 5. 2002.
Mateřská škola Stárkov, zřízena Obcí Stárkov dne 6. 6. 2002. Identifikátor
předškolního zařízení: 600 093 522. Potvrzena rozhodnutím Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy č.j. SM
3073-61/02 ze dne 18. 10. 2002.
Školní jídelna Stárkov, zřízena Obcí Stárkov dne 6. 6. 2002 potvrzena roz
hodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy č.j. SM 3191-75/02 ze dne 18. 10. 2002 s účinností od 1. 7.
2001.
b) Zastupitelstvo obce Stárkov zřizuje ke dni 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci s ná
zvem Základní škola, Stárkov, okres Náchod, se sídlem 549 36 Stárkov čp. 167, do
které splynou zrušené organizační složky, a která přebírá ke dni 1. 1. 2003 veškerá
práva a závazky zrušených organizačních složek Základní školy Stárkov, okres Ná
chod, Mateřské školy Stárkov, Školní jídelny Stárkov.
c) Zastupitelstvo obce Stárkov schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Zá
kladní škola Stárkov, okres Náchod s účinností ke dni 1.1.2003.
d) Zastupitelstvo obce Stárkov odvolává z funkce ředitelky rozpočtové organizace
Obce Stárkov:

-

Mateřská škola Stárkov paní Věru Křičkovou, s účinností k 31. 12. 2002

-

Základní škola Stárkov, okres Náchod, Mgr. Marii Seidlovou s účinností k
31. 12. 2002
e) Zastupitelstvo obce Stárkov jmenuje do funkce ředitelky příspěvkové organizace
Obce Stárkov:
Základní škola, Stárkov, okres Náchod, Mgr. Marii Seidlovou, s účinností od
1. 1. 2003.
20/2002Schvaluje členství Obce Stárkov v Honebním společenství Stárkov a přičlenění honebních
pozemků v k.ú. Chlívce a Bystré k honitbě Honebního společenstva Turov a Lesů ČR.
21/2002Schvaluje zástupce obce na valnou hromadu Honebního společenství Stárkov
22/2002Schvaluje zřízení organizační složky Obecní knihovna Stárkov
a) Zastupitelstvo obce Stárkov zřizuje ke dni 1. 11. 2002 organizační složku s názvem
„Obecní knihovna Stárkov“, se sídlem Stárkov čp. 167, PSČ 549 36, okres Náchod.
b) Zastupitelstvo obce Stárkov schvaluje zřizovací listinu a knihovní řád organizační
složky „Obecní knihovna Stárkov“ s účinností ke dni 1. 11. 2002.
23/2002Schvaluje umístění radiového pojítka Českého telecomu na budovu ZŠ Stárkov.
24/2002Schvaluje žádost o prominutí nájemného za kadeřnictví ve Stárkově.
25/2002Schvaluje prodej akumulačních kamen z majetku Obce Stárkov.

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 30.10. 2002.

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

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

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

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

