Zápis č. 3/2003
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 9. 7. 2003 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva obce Stárkov:

Bártová Anna
Frindtová Alena
Hánová Luděnka
Pernica Rudolf
Šolc Ivan Ing.
Vařáková Zuzana Mgr.

Omluven:

Gorgan Josef

Přítomni dva členové výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva:

Komárová Zdeňka
Rzeháková Alena

Ověřovatelé zápisu:

Frindtová Alena
Šolc Ivan Ing.

Zapisovatelka:

Vařáková Zuzana Mgr.

Program jednání:

1) Schválení programu veřejného zasedání
2) Rozpočtová opatření obce.
3) Veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků mezi Obcí Stárkov a
Městem Hronov.
4) Odstoupení osadního výboru ve Chlívcích.
5) Projednání žádosti na prodej hasičské zbrojnice ve Chlívcích.
6) Projednání žádosti paní Ježkové o prozatímní osvobození nájemného
z provozovny bývalého kadeřnictví z důvodu stavebních úprav.
7) Různé.

V 19.15 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou obce. Na dnešní zasedání se dostavilo velmi
málo místních občanů, což bylo zřejmě způsobeno selháním místního doručovatele plakátů. Starosta
se zaručil, že náprava bude ihned sjednána.
1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání. Na návrh
pí. Z. Komárové souhlasí s rozšířením bodu 7 – snížení rychlosti ve Školní ulici u dětského hřiště.
schváleno 6-ti hlasy
2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a projednalo změny v rozpočtových opatřeních a souhlasí
s jejich přijetím.
Přehled změn rozpočtového plánu na rok 2003 a plán ročního rozpočtu na rok 2003 jsou přílohou
tohoto zápisu.
schváleno 6-ti hlasy
3) Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 14/2003, ve kterém schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy o projednávání přestupků mezi Obcí Stárkov a Městem Hronov dle podmínek, které jsou
přílohou zápisu č. 2/2003. Reaguje tak na usnesení RM Hronova ze dne 6. 4. 2003. Tímto usnesením
RM doporučila ke schválení ZM Hronov návrh odlišné veřejnoprávní smlouvy, která má být uzavřena
za účelem projednávání přestupků. Částka, která má být obcím účtována je následující: 500,Kč/příprava/přestupek + 250,-Kč/přestupek a každá započatá půlhodina jeho projednávání
před přestupkovou komisí 250,-Kč. Do navrhované částky byly započítány mzdové a režijní
náklady ( poštovné energie, materiál ). I když tato výsledná částka je zhruba 4,5x vyšší než původní

navrhovaná, ZO nezbývá nic jiného než s tímto návrhem souhlasit a tím také schvaluje novou
veřejnoprávní smlouvu.
schváleno 6-ti hlasy
4) Zastupitelstvo obce ve svém usnesení č. 10/2003 zřídilo OV Bystré a OV Chlívce. V poslední době
však došlo k několika konfliktům mezi občany ve Chlívcích a členy jejich OV, které vyústily
odstoupením členů OV ve Chlívcích. ZO se snažilo usmířit obě znesvářené strany, ale neúspěšně,
neboť OV se ukázal být samozvanou skupinkou, za kterou nestáli ostatní občané. ZO proto přijalo
rezignaci p. Kašpara, Tomka a Ilchmana a počká, zda z řad občanů ve Chlívcích obdrží návrh nových
členů do OV. ZO tedy OV ve Chlívcích neruší, ten pouze na nějakou dobu přestává vyvíjet svou
činnost. Tím také zaniká fce předsedy OV p. Kašpara. Starosta podotkl, že by bylo moudré, kdyby
alespoň jeden z delegovaných členů byl místním občanem, ne chalupářem. Kopie oznámení o
odstoupení z funkce členů OV ve Chlívcích je přílohou tohoto zápisu.
schváleno 6-ti hlasy
5) Členům ZO byla předložena žádost pí. Plašilové o koupi bývalé hasičské zbrojnice ve Chlívcích,
stp. č. 31, kterou v současné době využívá ke svým potřebám.. Oproti tomu jeden z požadavků OV ve
Chlívcích byl ten, aby pí. Plašilová tyto prostory opustila a toto místo se využívalo jiným, vhodnějším
způsobem. Stará hasičská stříkačka,která tam byla umístěna, byla dne 6. 7. 2003 převezena do
Stárkova ke zprovoznění, a když bude třeba, tak může být kdykoli znovu převezena k opětovnému
použití, např. při úklidu cest po zimě. Jinak není důvod, aby tam stála, když jediný p. Fiedler, který
by byl schopný ji provozovat to odmítl. ZO zamítá jakýkoli prodej této zbrojnice, s tím, že místnost je
k dispozici, když OV přijde s nápadem lepšího využití. Starosta dále seznámil občany s tím, že ZO se
chystá uspořádat VZ také ve Chlívcích a to v druhé polovině září. Bude to sobota odpoledne, aby se
mohli zúčastnit i místní chalupáři. Je třeba dát do pořádku i jiné věci týkající se této části a mimo jiné
je třeba aktualizovat existující smlouvu o nájmu nebytových prostor s pí. Plašilovou.
schváleno 6-ti hlasy
6) Členové zastupitelstva projednali žádost pí. Ježkové o prozatímní osvobození nájemného
z provozovny bývalého kadeřnictví z důvodu stavebních úprav. Roční nájemné činí 5 800,-Kč a
pí. Ježková byla z tohoto nájmu osvobozena do konce května 2003, s tím, že od června 2003 toto
místo zprovozní. Protože se tak ale nestalo, ZO nesouhlasí s prominutím nájemného apriori, ale až na
základě doložení faktur za provedené práce a investice do této provozovny..
schváleno 6-ti hlasy
7) Paní Z. Komárová předložila ZO ústní návrh, aby nějakým způsobem omezilo provoz a
rychlost projíždějících aut ve Školní ulici v bezprostřední blízkosti právě budovaného dětského
hřiště. Reagovala tak po konkrétní situaci, ke které došlo v neděli 6. 5. 2003, kdy tímto místem
projížděla dvě vozidla – první, soukromé osobní jelo rychle, ale náhle zpomalilo kvůli
přebíhajícímu psu a druhé, firemní vozidlo do něho málem narazilo. Vše přímo před dětským
hřištěm. Navíc řidič firemního vozidla se choval velmi arogantně. Na obou koncích této ulice je
dopravní značka Průjezd zakázán, která je ovšem v dosti žalostném stavu a navíc vlastně neřeší
daný problém.V diskusi bylo předloženo několik návrhů jak nastalou situaci řešit:
1) umístit zpomalovací retardéry
2) umístit dopravní značku Obytná zóna (případně doplnit ji retardéry)
3) umístit dopravní značku Zákaz vjezdu všech vozidel
Značka však musí být umístěna legálně, aby bylo možné také zasáhnout v případě jejího
porušování v podobě sankcí. Je nutné, aby dopravní situaci v této ulici posoudil odborník a ZO se
bude těmito návrhy dále zabývat. ZO se bude snažit vybrat nejvhodnější variantu s ohledem na to,
že chceme jednak snížit rychlost projíždějících vozidel a zároveň zamezit průjezdu cizím lidem.
ZO souhlasí a bere na vědomí

Dalším bodem v diskusi byla připomínka p. D. Turka, aby i v Chlívcích byla umístěna značka,
přinejmenším s označením začátku obce. Auta tam jezdí nepřiměřenou rychlostí. Jedná se však o
státní silnici, a proto by značku měli dodat Silnice. ZO bere na vědomí, že ten samý problém,
který je ve Školní ulici je i ve Chlívcích a je nutné to řešit.
ZO bere na vědomí
Usnesení:

16/2003 Schválení programu dnešního veřejného zasedání a rozšíření bodu 7 (Různé) o
návrh snížení rychlosti ve Školní ulici
17/2003 Schválení rozpočtových změn na rok 2003
18/2003 Revokace usnesení č. 14/2003
19/2003 Schválení uzavření nové Veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků
mezi Obcí Stárkov a Městem Hronov
20/2003 Rezignace členů OV ve Chlívcích
21/2003 Zamítnutí prodeje bývalé hasičské zbrojnice ve Chlívcích
22/2003 Zamítnutí prozatímního osvobození nájemného z provozovny bývalého
kadeřnictví

Zuzana Vařáková – zapisovatelka
Rudolf Pernica – starosta obce

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 9. 7.2003.

Alena Frindtová – ověřovatelka zápisu
Ing. Ivan Šolc – ověřovatel zápisu

