Zápis č. 1/2005
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 23. 2. 2005 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva obce Stárkov:

Frindtová Alena
Gorgan Josef
Pernica Rudolf
Šolc Ivan Ing.
Vařáková Zuzana Mgr.

Omluveny:

Bártová Anna
Hánová Luděnka

Přítomní členové OV Chlívce:

Fiedlerová Ivana
Novotná Martina

Přítomni dva členové výborů, kteří nejsou členy ZO:

Hejzlarová Zdeňka
Rzehaková Alena

Ověřovatelé zápisu:

Frindtová Alena
Šolc Ivan Ing.

Zapisovatelka:

Vařáková Zuzana Mgr.

Program jednání: 1) Schválení programu veřejného zasedání
2) Schválení přijetí úvěru od KB
3) Projednání závěrečného účtu obce a její příspěvkové organizace ZŠ za rok 2004
a schválení čerpání rozpočtu pro rok 2005
4) Vnitřní směrnice příspěvkové organizace ZŠ Stárkov
5) Nabídka Obci Stárkov k odkoupení pozemků stp. č. 329 a pp. č. 243/6, k. ú. Stár
kov
6) Projednání případného odstoupení Obce Stárkov z dobrovolného svazku obcí
„Broumovsko“
7) Různé
V 17.30 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou obce.
1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 5-ti hlasy
2) ZO schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na financování vybudování infrastruktury ke
třem rodinným domkům, bytům ve ZS a ZS (silnice, parkoviště, ČOV, vodov. přípojka, rekonstrukce
sítě nízkého napětí, veřejné osvětlení, rozhlas), ve výši 2,5 mil Kč, se lhůtou splatnosti 15 let a s úro
kovou sazbou do 4 %. Současně schvaluje i sjednanou formu splácení měsíčními splátkami, přičemž
první splátka bude v lednu 2006.
Pro zástavní právo: Pro zajištění výše zmíněného úvěru schvaluje ZO krycí blankosměnku.
schváleno 5-ti hlasy
3) ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2004. Čerpání rozpočtu pro rok 2004 proběhlo ve výši
9 524 464,89 Kč, příjmy i výdaje byly vyrovnané.
Souběžně s tímto rozpočtem byla projednána Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2004, cel
kové příjmy dosáhly 5 330 445,50 Kč, celkové výdaje činily 5 208 769,54 Kč. Vzniklý zlepšený hos

podářský výsledek ve výši 121 675,96 Kč navrhuje ředitelka školy M. Seidlová převést do rezervního
fondu, ze kterého se budou v příštím roce hradit další výdaje spadající do hlavní činnosti např.
malování, oprava osvětlení v MŠ a ZŠ. ZO s účelem a rozdělením těchto peněz souhlasí.
schváleno 5-ti hlasy
Dále se ZO zabývalo návrhem rozpočtu pro rok 2005, konstatuje, že je vyrovnaný a souhlasí s jeho
přijetím.
schváleno 5-ti hlasy
Návrh rozpočtu obce, PO ZŠ pro rok 2005 a Výroční zpráva ZŠ za rok 2004 jsou přílohou tohoto zá
pisu.
4) ZO bylo seznámeno se změnou obsahu směrnice č. 7 Zajištění první pomoci a evidence pra
covních a školních úrazů, která byla vydána v souladu s ustanovením § 133, odst. h) zákoníku prá
ce, nařízením vlády č. 561/2004 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o
úrazu, metodickým pokynem č.j. 29 159/2001-26, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků
ve školách a školských zařízeních a doporučením závodního lékaře. ZO souhlasí s jejím přijetím. Tato
směrnice je přílohou zápisu.
schváleno 5-ti hlasy
5) ZO zvážilo nabídku, kterou obdrželo dne 7.2. 2005 od M. Ducháčové a M. Sirového. S odkazem
na čl. VIII. kupní smlouvy ze dne 25. 2. 2004, kterou uzavřeli s naší obcí, nabízejí obci k odkoupení
pozemky stp. č. 329 a 243/6 v k. ú. Stárkov za cenu, kterou uhradili dle kupní smlouvy. Na stp. č. 329
stojí rozestavěná stavba rodinného domku. Po posouzení vzniklé situace se ZO shodlo na tom, aby
jim byl udělen souhlas s prodejem třetí osobě, a to konkrétně manželům M. a P. Ducháčovým, bytem
Stárkov 171. Předkupní právo zůstává Obci Stárkov i nadále zachováno.
schváleno 5-ti hlasy
6) Obec Stárkov je členem Dobrovolného svazku obcí Broumovsko (roční příspěvek činí 5 000,-Kč –
dle počtu obyvatel), tento svazek funguje dobře, ale bohužel pro nás je to oblast dosti vzdálená, se
kterou máme málo společných věcí (nemáme ani společné katastrální hranice) a to nás staví samo
zřejmě do nevýhody, protože tento svazek řeší priority svých měst a obcí. Daleko blíže máme k Hro
novu, ale DSO Hronovsko jsme bohužel pro nás se sousedními obcemi nezaložili. Do této doby jsme
v podstatě formálně setrvávali v tomto svazku (pro možnost využití případných grantů i pro naše po
třeby), ale vzhledem k tomu, že tento svazek začíná vyvíjet dosti velké aktivity, za které obce v něm
zúčastněné ručí svým majetkem, navrhuje starosta ZO, aby zvážilo vystoupení naší obce z tohoto
svazku. ZO si je vědomo výhod a opodstatnění těchto dobrovolných svazků obcí – daří se prosadit, či
získat spoustu věcí, na které by jinak jednotlivé obce těžko dosáhly, ale naše obec by uvítala vstup do
DSO Hronovsko (Hronov, Velké Poříčí, Žďárky, Vysoká Srbská, Stárkov). Na to, abychom sami inici
ovali vznik DSO Hronovsko nemáme potřebný potenciál (lidský, časový, finanční, atd.) a zároveň se
ZO domnívá, že by tato aktivita měla přijít od města Hronova, které by logicky bylo středem tohoto
spolku.
ZO souhlasí s vystoupením Obce Stárkov z DSO Broumovsko.
schváleno 5-ti hlasy
7) Různé
a) Starosta informoval o své účasti na výroční členské schůzi ČK ve Chlívcích. Konstatoval, že
místní občané se své obci věnují a starají se o to, aby se jim tam žilo lépe. Bohužel stále není

v našich silách opravit místní komunikaci, která je ve špatném stavu, protože náklady na to jsou
enormně vysoké. Dále se jedná o vybudování lyžařského vleku na novém místě (nad p. Tomkem),
ten stávající, který provozoval p. Semerák z Červeného Kostelce byl zrušen, z důvodu stížnosti
p. H. Fiedlera z Broumova.
b) Poté se starosta zmínil o nutnosti opravy padající zdi hasičské zbrojnice v Bystrém – bude
hrazeno z peněz na opravy (viz. rozpočet).
c) Dále starosta informoval o zítřejším konání ústních pohovorů zájemců o místo referenta Obecního
úřadu Stárkov. Od června bude na obci místo pí. Turkové nový pracovník.
d) Dotaz pí. Hejzlarové: „Jak to vypadá s rušením či zachováním jednotlivých ročníků na naší ZŠ?“
Odp. ředitelky školy: Vzhledem k novému Školskému zákonu, který je v platnosti od 1. 1. 2005 bude
zřejmě opravdu nutné současnou 6. třídu od nového školního roku zrušit, jelikož ji navštěvují pouze 2
žáci. Ti by museli dojíždět do ZŠ Hronov. Je to velice nemilá situace, protože škola bojuje o každého
žáka, ale není zde prozatím jiného východiska, neboť tento zákon neumožňuje spojování tříd na
2. stupni. Ostatní třídy budou fungovat jako doposud. Doufejme, že v brzké době dojde k novelizaci
zákona, protože je problematický ve více směrech (např. přijímání na střed. školy, platby v MŠ, atd.).
Starosta ukončil VZ v 18.30.

Usnesení:
1/2005
2/2005
3/2005
4/2005
5/2005
6/2005
7/2005

Schválení programu veřejného zasedání ZO konaného dne 23. 2. 2005
Schválení přijetí úvěru od KB a.s.
Schválení účelu a rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ Stárkov
Schválení návrhu rozpočtu obce a její PO ZŠ Stárkov pro rok 2005
Schválení vnitřní směrnice č. 7 PO ZŠ Stárkov
Udělení souhlasu s prodejem pozemků stp. č. 329 a 243/6 v k. ú. Stárkov včetně roze
stavěné stavby třetí osobě
Schválení vystoupení obce z DSO Broumovsko

Mgr. Zuzana Vařáková – zapisovatelka

Alena Frindtová – ověřovatelka zápisu

Rudolf Pernica – starosta obce

Ing. Ivan Šolc– ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 23. 2. 2005.

Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na OÚ ve Stárkově.

