Zápis č. 1/2006
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 22. 2. 2006 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

Přítomní členové OV Chlívce:

Fiedlerová Ivana
Novotná Martina

Přítomen jeden člen finančního výboru, který není členem ZO:

Hejzlarová Zdeňka

Ověřovatelé zápisu:

Bártová Anna
Frindtová Alena

Zapisovatelka:

Vařáková Zuzana Mgr.

Program jednání: 1) Schválení programu veřejného zasedání
2) Projednání návrhu rozpočtu Obce Stárkov pro rok 2006
3) Projednání Výroční zprávy za rok 2005 a rozpočtu na rok 2006 PO ZŠ a MŠ
Stárkov
4) Žádost o dotaci na letní Česko – polský tábor ve Stárkově v roce 2006
5) Příspěvek na páté setkání obcí s názvem Bystré
6) Schválení vnitřní směrnice příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stárkov
7) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od PF Obci Stárkov
8) Různé
V 17.15 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou obce.
1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 6-ti hlasy
2) ZO projednalo navrhovaný rozpočet pro rok 2006, který byl od 6. 2. 2006 zveřejněn na úřední
desce i na internetových stránkách OÚ Stárkov. Starosta však navrhuje změnit navrhovaný rozpo
čet ve dvou řádcích, a to v řádku č. 38. Tábor – částku 141 000 Kč navýšit na 255 707 Kč (tj. o
114 707 Kč) a v kolonce č. 51. Opravy v budově ZŠ a ŠJ částku 828 000 Kč snížit na 713 293 Kč.
Tuto úpravu navrhuje starosta z důvodu možnosti získání dotace z programu INTERREG IIIA
Fond mikroprojektů v regionu Glacensis na projekt Česko- polské výměny dětí a mládeže na tábo
ře Pod Vysákem ve Stárkově, ale pouze v tom případě, pokud ZO schválí předfinancování tohoto
projektu Obcí Stárkov. Starosta věří, že 75% (maximum) požadované dotace z rozpočtu Evropské
ho společenství získáme (tuto domněnku podpořila i ředitelka PO ZŠ a MŠ Stárkov Mgr. M. Sei
dlová). Zbývajících minimálně 25% bude financováno z jiných zdrojů.
ZO schvaluje rozpočet v upravené podobě v příjmové i výdajové části ve výši 6 477 740 Kč, který
je nedílnou součástí zápisu.
schváleno 6-ti hlasy
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3) ZO projednalo jednak Výroční zprávu Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Stárkov o hospodaření školy za rok 2005, tak také rozpočet na rok 2006. Celkové příjmy za rok
2005 dosáhly 5 302 308,15 Kč, celkové výdaje činily 5 353 439,08 Kč. Vzniklý záporný
hospodářský výsledek ve výši 51 130,93 Kč zdůvodnila ředitelka školy M. Seidlová tím, že
v lednu 2005 byl krajským úřadem potvrzen stejný počet normativních pracovníků jako předchozí
rok. V březnovém rozpisu konečného rozpočtu však byl tento počet snížen o jednoho
pedagogického pracovníka, takže na mzdové prostředky a příslušné odvody chybělo
cca 330 000 Kč. KÚ toto zdůvodnil změnou metodiky výpočtu potřeby normativních pracovníků a
odmítl jakékoli navýšení rozpočtu.
Vzhledem k výpovědní době při výpovědi z pracovního poměru mohlo dojít ke snížení
zaměstnanců nejdříve v červenci. Ani další omezení výdajů na nejnutnější nedokázalo ztrátu zcela
eliminovat. Proto také ředitelka PO žádá po obci navýšení o 100 000 Kč. Vyrovnání ztráty se
předpokládá v roce 2006. Příjmy na rok 2006 se předpokládají ve výši 2 418 000 Kč, výdaje ve
výši 2 368 000 Kč.
Výroční zpráva Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Stárkov o hospodaření
školy za rok 2005 a rozpočet na rok 2006 byly řádně zveřejněny na úřední desce a jsou přílohou
tohoto zápisu. ZO je schvaluje.
schváleno 6-ti hlasy
4) Obec Stárkov obdržela zpět svoji žádost o dotaci z programu INTERREG IIIA Fond mik
roprojektů v regionu Glacensis na projekt Česko- polské výměny dětí a mládeže na táboře Pod Vy
sákem ve Stárkově, který by se měl uskutečnit posledních 20 dní o letních prázdninách 2006 – 2
turnusy po 60 dětech (vždy 40 polských a 20 českých dětí). Tyto výměny proběhly úspěšně již
v letech 2003, 2004 a 2005, přičemž podstatnou výši nákladů hradila polská strana, naše obec pou
ze náklady s tím spojené.
Pracovníci sekretariátu provedli kontrolu formálních náležitostí a zjistili následující nedostatky:
• na jedné žádosti chybí podpis žadatele
• nelze požadovat dotaci ve výši 100%
Výše podpory nesmí přesáhnout 75% celkových způsobilých výdajů projektu. Zbývajících mi
nimálně 25% musí být financováno z vlastních zdrojů žadatele nebo českých partnerů nebo ze
zdrojů jiných než rozpočet Evropského společenství.
• v příloze C „Podrobný rozpočet projektu“ částky v rozpočtu nejsou s DPH
• nedostačující dokument k příloze F „Čestné prohlášení o zajištění způsobu financování projek
tu“ – v usnesení chybí informace, že ZO schvaluje předfinancování projektu ve výši 114 707
Kč.
• je třeba doplnit seznam všech příloh do ELZY
Po odstranění těchto nedostatků můžeme opět žádat o poskytnutí grantu.
ZO schvaluje předfinancování ve výši 114 707 Kč projektu Česko- polské výměny dětí a mládeže
na táboře Pod Vysákem ve Stárkově a prostředky potřebné na tuto akci byly projednány a odsou
hlaseny v rámci schválení rozpočtu Obce Stárkov pro rok 2006.
schváleno 6-ti hlasy
5) ZO schvaluje příspěvek do maximální výše 20 000 Kč na 5. setkání obcí s názvem Bystré, které
se uskuteční v Bystrém u Poličky. Částka bude použita na spolufinancování akce v Bystrém, dar
s věnováním a vypravený autobus.
schváleno 5-ti hlasy
zdržela se 1
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6) ZO bylo seznámeno s obsahem směrnice č. 10 O vnitřní finanční kontrole, která byla vydána
v souladu s ustanovením § 133, odst. h) zákoníku práce, 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 6-ti hlasy
7) Obec Stárkov žádá o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky stp. č. 2/2 a
stp. č. 2/3 kat. území Chlívce, které tvoří jeden funkční celek s parcelou č. 2/1 a stojí na ní
restaurace. Tato parcela i restaurace na ní stojící jsou v majetku obce.
Dále požadujeme bezúplatný převod z vlastnictví České republiky stavby bez čp. – hasičská
zbrojnice Chlívce. Tato stavba se nachází na stp. 31/1 kat. území Chlívce, která je v majetku Obce
Stárkov.
V poslední řadě žádáme o bezúplatný převod z vlastnictví České republiky stp.č. 32 kat. území
Bystré, na které se nalézá budova čp. 97 hasičská zbrojnice Bystré, která je v majetku Obce
Stárkov.
schváleno 6-ti hlasy
8) Různé
8.1 Starosta informoval o změně jízdních řádů autobusových společností CDS a OREDO, které
jsou plánované od 1. 4. 2006. Na konci loňského roku provedly tyto společnosti sčítání frekvence
využitelnosti spojů a jako nejméně vytížený spoj se ukázal spoj č. 37 (z Hronova 19.50 do
Stárkova 20.10 – všední dny) a v opačném směru spoj č. 38 (ze Stárkova 20.35 do Hronova
20.50). Proto požadují po starostovi, aby tato linka byla obcí dotována – 0,98 Kč / 1 km, tj. 90,80
Kč / 1 den, tj. 43 000 Kč / rok, jinak bude spoj zrušen. Starosta prozatím tento návrh nepřijal, chce
se poradit se starostkou Města Hronov, protože se toto dotýká i dopravní obslužnosti městských
částí Velký Dřevíč a Rokytník. Dále se obrátil na občany, aby od nich získal názory na
využitelnost této linky. Občané se shodují, že zrušit tento spoj by bylo velmi nešťastné, protože je
využíván více než dokládá dané šetření. Občané navrhují vytipovat ke zrušení jiný autobus, který
by tolik nevadil, pokud by tato linka zůstala. Starosta přislíbil rychlé jednání. Zastupitel Ing. I.
Šolc je zásadně proti dotování jakéhokoli autobusu.
Další změnou by bylo posunutí autobusu č. 46 v neděli ze Stárkova z 16.25 na 16.20 do Hronova a
Červeného Kostelce.
Poslední věcí je zavedení plánované linky Hronov – Stárkov – Červený Kostelec, každý autobus
by měl návaznost na spěšné vlaky na Hradec Králové a v opačném směru na Trutnov.
ZO bere na vědomí
8.2 Pan B. Tomek – střecha kostela je ve špatném stavu, kdo to opraví?
Musíme navázat kontakt s Farním úřadem v Hronově, protože kostel je v jejich majetku, obec
může pomoci po technické stránce, ne finančně.

Starosta ukončil VZ v 18.30.
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Usnesení:
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006

Schválení programu veřejného zasedání ZO konaného dne 22. 2. 2006
Schválení upraveného návrhu rozpočtu Obce Stárkov pro rok 2006
Schválení Výroční zprávy PO ZŠ a MŠ Stárkov o hospodaření školy za rok 2005 a
rozpočtu na rok 2006
Schválení předfinancování projektu Česko – polské výměny dětí a mládeže na táboře
Pod Vysákem ve Stárkově za účelem získání dotace z programu INTERREG IIIA Fond
mikroprojektů v regionu Glacensis
Schválení příspěvku na páté setkání obcí s názvem Bystré
Schválení vnitřní směrnice č. 10 O vnitřní finanční kontrole PO ZŠ a MŠ Stárkov
Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků od PF Obci Stárkov

Mgr. Zuzana Vařáková – zapisovatelka

Alena Frindtová – ověřovatelka zápisu

Rudolf Pernica – starosta obce

Anna Bártová – ověřovatelka 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.
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