Zápis č. 4/2004
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 8. 12. 2004 v restauraci Reichel ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva obce Stárkov:

Bártová Anna
Frindtová Alena
Gorgan Josef
Hánová Luděnka
Pernica Rudolf
Vařáková Zuzana Mgr.

Omluven:

Šolc Ivan Ing.

Přítomní členové OV Chlívce:

Fiedlerová Ivana
Novotná Martina

Přítomni dva členové výborů, kteří nejsou členy ZO:

Hejzlarová Zdeňka
Rzehaková Alena

Ověřovatelé zápisu:

Frindtová Alena
Gorgan Josef

Zapisovatelka:

Vařáková Zuzana Mgr.

Program jednání: 1) Schválení programu veřejného zasedání
2) Rozpočtová opatření obce a její příspěvkové organizace ZŠ
3) Vnitřní směrnice příspěvkové organizace ZŠ
4) Zrušení vyhlášky o částečné úhradě neinvestičních nákladů v MŠ a ŠD
5) Schválení vyhlášky o místním poplatku ze psů
6) Změna vyhlášky o odpadech
7) Schválení vyhlášky o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích
8) Informace o zřízení rady
9) Různé
V 19.15 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou obce.
1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 6-ti hlasy
2) ZO bylo seznámeno a projednalo změny v rozpočtových opatřeních obce a souhlasí s jejich přije
tím. Přehled změn rozpočtového plánu na období 23. 9. 2004 – 8. 12. 2004 a plán ročního rozpočtu je
přílohou tohoto zápisu.
Došlo ke zvýšení ročního plánovaného rozpočtu z 5 458 360,-Kč na 8 733 880,-Kč., přičemž
navýšené příjmy jsou přímo úměrné vynaloženým výdajům, takže rozpočet zůstává vyrovnaný. Mezi
položkami příjmovými jsou např.: zisky z prodeje obecních pozemků, nárazové platby nově zvýšené
ho poplatku za nájem hrobového místa, čtvrtletní příspěvek obci od KÚ v Hradci Králové,atd.. Na
straně výdajů se pak jedná zejména o opravu obecního mikrobusu (generální oprava motoru), opravu
obecního autobusu, opravu střechy v táboře.
schváleno 6-ti hlasy
3) Členové ZO byli seznámeni se směrnicí příspěvkové organizace č. 8 Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci a souhlasí s jejím přijetím. Tato směrnice je přílohou zápisu.
schváleno 6-ti hlasy

4) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Stárkov č 2/2004 o zrušení Obecně závazné vy
hlášky Obce Stárkov č 2/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy a Obecně závazné vyhlášky Obce Stárkov č 3/2003 o stanovení příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny. Nový Školský zákon ruší oprávněnost
obce vybírat poplatek a přenáší tuto povinnost na PO ZŠ Stárkov. Vyhláška je přílohou tohoto zápisu
a nabývá účinnosti 1.1.2005.
schváleno 6-ti hlasy
5) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Stárkov č 3/2004 o místním poplatku ze psů. Vy
hláška je přílohou tohoto zápisu a nabývá účinnosti 1.1.2005.
schváleno 6-ti hlasy
6) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Stárkov č 4/2004, kterou se mění a doplňuje vy
hláška č. 1/2003, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra
ňování komunálních odpadů na území obce Stárkov, včetně systému nakládání se stavebním odpa
dem. Ta se mění a doplňuje takto:
1. Čl. VIII. se včetně nadpisu zrušuje.
2. Čl. VIII. včetně nadpisu zní: „Úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu
I. Fyzické osoby - občané
1) Úhradu platí plátce na základě smlouvy uzavřené mezi plátcem a Obcí Stárkov.
2) Úhrada je stanovena do výše předpokládaných oprávněných nákladů Obce Stárkov vyplývajících
z režimu nakládání s komunálním odpadem.
3) Úhrada se stanovuje v této výši:
a) pro občany, kteří mají na území obce trvalý pobyt, nebo se zdržují v nemovitosti na území
obce Stárkov po dobu celého svozového období, 390,- Kč za osobu a rok,
b)
pro osoby, které se zdržují na území obce nepravidelně v nemovitostech sloužících
k rodinné rekreaci 195,- Kč za osobu a rok nebo u nemovitostí, které slouží k rodinné
rekreaci 350,- Kč za nemovitost a rok, ( tj. čtyři pytle)
c)
pro občany studující na středních a vysokých školách, kteří se přechodně zdržují mimo obec
Stárkov 195,- Kč za osobu a rok. Přechodnou nepřítomnost musí prokázat potvrzením
správce ubytovacího zařízení,
d)
Úhrada pro osoby osamělé činí 195,- Kč na osobu a rok,
4) Úhrada nemusí být uhrazena za osoby, u kterých se prokáže, že se ve zpoplatňovaném období v
obci nezdržovaly.
5) Úhrada může být poměrně snížena za osoby, u kterých se prokáže, že se po část zpoplatněného
období (nejméně však tři po sobě následující měsíce) v obci nezdržovaly.
• Úhradu podle Čl.VIII., odstavce 3, této vyhlášky, mohou plátci uhradit Obci Stárkov:
a)
jednorázově do 15. 02. příslušného kalendářního roku,
b) nebo ve dvou stejných splátkách v těchto lhůtách:
první splátka je splatná do:
15. 02. příslušného kalendářního roku,
druhá splátka je splatná do:
15. 08. příslušného kalendářního roku.
Žádost o snížení nebo prominutí úhrady (viz bod 4) a 5) je třeba podat písemně, prokazatelně doložit
a v případě souhlasu obce uzavřít s Obcí Stárkov dohodu o změně smlouvy.
II. Fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby
1) Úhradu platí plátce na základě smlouvy uzavřené mezi plátcem a Obcí Stárkov.
2) Úhrada je stanovena do výše předpokládaných oprávněných nákladů Obce Stárkov vyplývajících
z režimu nakládání s komunálním odpadem.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2005

schváleno 6-ti hlasy
7) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Stárkov č 5/2004 o regulaci pohybu psů a jiného
zvířectva. Vyhláška je přílohou tohoto zápisu a nabývá účinnosti 1.1.2005.
schváleno 6-ti hlasy
8) Starosta obce informoval přítomné o povinnosti zřídit Radu Školy. Členy této rady budou zvolení
zástupci zřizovatele ZŠ, pedagogického sboru a rodiče nezletilých žáků. Členové budou zastoupeni
v radě poměrným systémem. Radu ustanoví během roku 2005 zřizovatel ZŠ, tj. ZO Stárkov na někte
rém svém příštím VZ.
ZO bere na vědomí
8) Různé
a) Starosta informoval o podniknutých krocích ve věci bezpečnosti dětí před ZŠ a dětským hřištěm
ve Školní ulici. Instalace zpomalovacích retardérů a dopravního označení bude provedena na jaře
2005 odbornou firmou. Celý projekt bude stát cca 50 000,-Kč. ZO po posouzení připomínek míst
ních občanů a zejména p. V. Kučery upouští od dopravního označení Obytná zóna, jelikož tato
značka kromě max. povolené rychlosti 20 km/hod také zakazuje stání automobilů na vozovce.
b) OV Chlívce:
• požadavek na vývěsní tabuli u horního rybníčku – obec dodá dříví, pí. Novotná nechá vyrobit
• nahradit zrušené světlo VO u Pribyšů – je nutné vyřídit stavební povolení na sloup veřejného
osvětlení. Komplikuje to skutečnost, že poblíž není vhodný pozemek, který by se mohl získat.
• vyčistit za pomocí techniky horní nádrž – velmi ožehavá záležitost, byly by nutné rozbory bahna
(velmi drahé), v případě zjištění závadnosti likvidace v řádech statisíců korun
• pozemek p. Škody, který je velmi zanedbaný a neudržovaný, nejenom že hyzdí krajinu, ale hrozí i
vypuknutím požáru – starosta zkontaktuje p. Škodu, bude ho informovat a vyzve ho, aby se sám o
věc postaral. Další možností by byla dohoda mezi p. Škodou a místními občany, že občané sami
budou o jeho pozemek pečovat (vyčištění, obsíkání,atd.), ale pochopitelně za finanční úhradu,
která půjde ČK Chlívce.
c) dotaz pí. Fiedlerové – jaká je situace se ZS?
Rekonstrukce zatím nepřipadá v úvahu, chybí potřebné finance, roční výdaje na provoz ZS činí
150 000,-Kč, lékaři nájmy neplatí, jsme rádi, že sem vůbec jezdí. Byt je neobydlený, protože mi
nimálně voda, elektrika, topení by se muselo zrekonstruovat, aby byl vůbec obyvatelný a nájem, který
by obec následně od pronajímatele vybírala by výdaje nepokryl ani za několik desítek let.
Starosta ukončil VZ v 21.10.
Usnesení:
21/2004
22/2004
23/2004
24/2004
25/2004
26/2004
27/2004

Schválení programu veřejného zasedání ZO konaného dne 08. 12. 2004
Schválení rozpočtových změn obce za období 23. 09. 2004 – 08. 12. 2004 a plánu ročního
rozpočtu
Schválení vnitřní směrnice č. 8 PO. ZŠ Stárkov
Schválení obecně závazné vyhlášky č 2/2004
Schválení obecně závazné vyhlášky č 3/2004
Schválení obecně závazné vyhlášky č 4/2004
Schválení obecně závazné vyhlášky č 5/2004

Mgr. Zuzana Vařáková – zapisovatelka
Alena Frindtová – ověřovatelka zápisu
Rudolf Pernica – starosta obce
Josef Gorgan– ověřovatel zápisu
Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 08. 12. 2004.
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na OÚ ve Stárkově.

