Zápis č. 2/2005
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 4. 5. 2005 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva obce Stárkov:

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

Přítomní členové OV Chlívce:

Fiedlerová Ivana
Novotná Martina
Záleský Petr

Přítomni dva členové výborů, kteří nejsou členy ZO:

Hejzlarová Zdeňka
Rzehaková Alena

Ověřovatelé zápisu:

Bártová Anna
Hánová Luděnka

Zapisovatelka:

Vařáková Zuzana Mgr.

Program jednání: 1) Schválení programu veřejného zasedání
2) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stárkov v roce
2004
3) Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytování jednorázových dávek
sociální péče mezi obcí Stárkov a městem Hronov
4) Prodej pozemku z majetku obce a koupě pozemku do majetku obce
5) Informace o šíření televizního signálu v obci prostřednictvím zástupců
společnosti, která provozuje převaděč na ZŠ
6) Informace zástupce společnosti Náchod NET s.r.o. o možnosti realizace bezdrá
tového připojení k internetu v obci Stárkov. Možnost uzavření smlouvy o připo
jení
7) Projednání Deklarace o spolupráci města Kudowa Zdrój na straně polské a města
Hronov, města Náchod, obce Stárkov, obce Velké Poříčí, obce Vysoká Srbská a
obce Žďárky na straně české
8) Návrat k historickému označení město Stárkov
9) Různé
V 19.10 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou obce.
1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 7-mi hlasy
2) ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stárkov za rok 2004, které
bylo provedeno 20. 1. 2005 pracovnicemi KÚ Královéhradeckého kraje na základě požadavku naší
obce. Přezkoumání bylo provedeno v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, předmět přezkoumání je určen zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Při přezkoumávání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospo
daření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí byl zjištěn nedostatek v porušení

rozpočtových pravidel. Rozpočet byl schválen ZO dne 19. 2. 2004 jako vyrovnaný ve výši 5 458
360,- Kč. Nedostatek tkvěl v tom, že do této doby schválení rozpočtu nebylo přijato rozpočtové
provizorium.
Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 17%. Podíl závazků na rozpočtu územního celku
činil 4,6 %. Mimo to měla obec krátkodobý úvěr ve výši 360 tis. Kč.
ZO schvaluje roční uzávěrku obce za rok 2004 s jedinou výhradou. Tento nedostatek se již v dalším
roce nebude opakovat, starosta je povinen spolu s finančním výborem připravit rozpočtové provizori
um na dobu od 1. 1. 2006 do doby schválení nového rozpočtu. Zpráva o výsledku přezkoumání hos
podaření obce Stárkov za rok 2004 je součástí zápisu.
schváleno 7-mi hlasy
3) ZO projednalo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytování jednorázových dávek sociální péče
mezi obcí Stárkov a městem Hronov. Jedná se o poskytování některých jednorázových dávek sociální
péče podle § 32 a 37 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. a § 8a zákona č. 482/1991 Sb., pro těžce
zdravotně postižené občany a staré občany, kteří jsou sociálně potřební, na úhradu mimořádných
nutných nákladů, které nemohou uhradit ze svých příjmů. Podmínka sociální potřebnosti ve smyslu
zákona č. 463/1991 Sb., pro výplatu dávky musí být dodržena. Při poskytování jednorázového pří
spěvku na individuální dopravu se nesleduje sociální potřebnost občana, ale hledisko zdravotního
stavu. Protože naše obec není schopna sama zabezpečit řádný výkon státní správy v této věci, souhla
sí ZO s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. V těchto případech bude výkon státní správy zajištěn od
města Hronova a obec Stárkov uhradí každou započatou hodinu řízení do výše 400,- Kč. Vypracování
a uzavření této smlouvy zajistí starosta.
schváleno 7-mi hlasy
4a) ZO projednalo na základě žádosti prodej následujícího pozemku z majetku obce Stárkov a zá
roveň konstatovalo, že záměr prodat pozemek byl zveřejněn dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích na úřední desce OÚ. Cena prodávaného pozemku bude stanovena podle vnitřního cenového
předpisu ZO č. usnesení 5/2004.
Milan Seifert, Horní Dřevíč 26, 549 31 Hronov
Jakub Rak, Horní Dřevíč 26, 549 31 Hronov
pozemková parcela
výměra
druh pozemku
katastrální území
lokalizace dle místního názvu
vyvěšeno: 19. 4. 2005

č. 94/2
317 m2
zahrada
Horní Dřevíč
U Raků
sejmuto: 3. 5. 2005

ZO souhlasí s prodejem tohoto pozemku dle vnitřního cenového předpisu – bod 2a), tj. 25,- Kč/m 2.
Cena bude rozdělena na tři splátky.
schváleno 7-mi hlasy
4b) ZO projednalo koupi následujícího pozemku do majetku obce Stárkov od vlastníka: Štirandová
Hana, Velký Dřevíč 255, 549 34 Hronov 4
pozemková parcela
druh pozemku
katastrální území
lokalizace dle místního názvu

část p.p.č. 376 o výměře cca 2000 m2
p.p.č. 299 o výměře 126 m2
orná půda
Horní Dřevíč
Mezi lesy

ZO souhlasí s koupí tohoto pozemku za dohodnutou cenu 4,- Kč/m 2. Veškeré náklady spojené
s prodejem hradí kupující.
schváleno 7-mi hlasy
5) Pro četné připomínky a stížnosti obyvatel na kvalitu šíření TV signálu byli na dnešní zasedání po
zváni zástupci firmy PROFI – INVEST a. s. (ČT 1 a ČT 2) a Českých Radiokomunikací (Nova), aby
na tyto stížnosti reagovali, vysvětlili zhoršenou kvalitu TV signálu a sdělili, jak v této věci hodlají na
dále postupovat, neboť se jedná o službu placenou. České Radiokomunikace se odmítli k věci jakkoli
vyjadřovat a za jejich firmu se nikdo nedostavil, PROFI – INVEST a. s. zastupoval ředitel společnosti
Ing. Pavel Záruba.Ten také ochotně odpovídal na dotazy občanů a informoval o daném stavu věci. Na
vysílači byla provedena částečná oprava a údržba, ale bohužel pro nás je poloha naší obce v několika
údolích (signál nepřejde) a vysílač umístěný na budově ZŠ má omezený výkon a to zejména na stranu
Polska, aby zvláště při pěkném počasí nepronikl až tam. Tento vysílač je koordinován jako 2 W na 3
směry a místa, která jsou ve stínu mají opět zhoršenou kvalitu pokrytí a následného příjmu. V sou
časné době je těžké cokoli změnit, neboť v době příprav na digitalizaci je vydán absolutní stop stav na
vysílače analogové (od ČTU). Doporučil občanům odstranit a nepoužívat tzv. širokopásmé antény a
místo nich nainstalovat antény směrové. Těm občanům, kteří TV signál chytají opravdu velmi obtížně
nebo vůbec nabízejí změření signálu jejich technikou a vyhledání optimálního místa pro anténu.
Pokud vypadne signál při špatném počasí, mělo by se zařízení automaticky během 5 –6 minut rese
tovat.
Starosta dále upozornil občany, že nebudou-li moci chytit signál Novy, České Radiokomunikace při
jedou na telefonické požádání, ale pokud zjistí chybu příjmu v kabelu, či v anténě atd. a ne v signálu,
nechají si výjezd celý uhradit. (Proběhly již 3 zbytečné výjezdy zde ve Stárkově.)
ZO bere na vědomí
6) Obec Stárkov již delší dobu jednala s několika firmami o možnosti realizace bezdrátového připo
jení k internetu v obci Stárkov. Zájem těchto firem byl ovšem nevelký jednak z důvodu nevýhodné
polohy naší obce (viz. bod 5 – šíření TV signálu) a dále z malého počtu potencionálních odběratelů.
Po několika jednáních projevila o provozování zájem firma Nachod. net s.r.o., kterou na VZ zastupo
vali Mgr. Aleš Drašnar a Silvie Drašnarová. Ti podali přítomným základní informace a nabídli
možnost uzavření smlouvy o připojení s měsíčním paušálem již od 270,- Kč/měs..
ZO bere na vědomí
7) ZO projednalo Deklaraci o spolupráci města Kudowa Zdrój na straně polské a města Hronov,
města Náchod, obce Stárkov, obce Velké Poříčí, obce Vysoká Srbská a obce Žďárky na straně české.
Hlavním cílem spolupráce je růst konkurenceschopnosti příhraničního regionu a jeho stabilní hospo
dářský a ekonomický rozvoj opřený o přírodní hodnoty a podmínky regionu. Obce deklarují ochotu
k všestranné spolupráci při realizaci společných projektů postavené na zásadách dobrého partnerství.
ZO souhlasí s jejím přijetím. Deklarace je přílohou zápisu.
schváleno 7–mi hlasy
8) Starosta informoval o iniciativě p. Saidla a pí Pecinové , kteří se zabývají návrhem na nové možné
znění § 3 platného zákona o obcích, čímž by se vrátilo několika obcím označení město nebo městys.
To by se týkalo také naší obce ) dále i Machov, Nový Hrádek, Velké Poříčí). Tvrdí, že k datu 24. 11.
1990 byla obnovena privilegia měst a městysů podle právního stavu de fakto k 1. 2. 1949, de jure k
17. 5. 1954 – k tomuto datu nabyl účinnosti zákon ze 3. 3. 1954 o národních výborech. O skutečnosti,
že označení město, městys nebylo v období národních výborů od roku 1945 do roku 1990 v žádném
právním předpisu zrušeno, nebyl zákonodárce v období přípravy zákona o obcích v letních měsících
roku 1990 informován.

I. Šolc vznesl připomínku, aby poté, co by teoreticky došlo k navrácení titulu město nevznikly naší
obci další povinnosti týkající se státní správy. Ty by nevznikly, protože tím pověřuje Ministerstvo pro
místní rozvoj
ZO bere na vědomí
Starosta ukončil VZ v 20.50.
Usnesení:
8/2005
9/2005
10/2005
11/2005
12/2005

Schválení programu veřejného zasedání ZO konaného dne 4. 5. 2005
Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stárkov v roce 2004 s výhra
dou
Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytování jednorázových dávek sociální
péče mezi obcí Stárkov a městem Hronov
Schválení prodeje pozemku z majetku obce a koupě pozemku do majetku obce
Schválení Deklarace o spolupráci města Kudowa Zdrój na straně polské a města Hronov,
města Náchod, obce Stárkov, obce Velké Poříčí, obce Vysoká Srbská a obce Žďárky na
straně české

Mgr. Zuzana Vařáková – zapisovatelka

Anna Bártová – ověřovatelka zápisu

Rudolf Pernica – starosta obce

Luďa Hánová – ověřovatelka zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 4. 5. 2005.

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

