Zápis č. 4/2006
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 27. 9. 2006 v restauraci Green Valley ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva obce Stárkov:

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

Omluven:

Šolc Ivan Ing.

Přítomni dva členové výborů, kteří nejsou členy ZO:

Hejzlarová Zdeňka
Rzehaková Alena

Ověřovatelé zápisu:

Gorgan Josef
Hánová Luděnka

Zapisovatelka:

Vařáková Zuzana Mgr.

Program jednání:
1) Schválení programu veřejného zasedání
2) Nájem obecních zemědělských pozemků v k. ú. Bystré a Chlívce
3) Projednání Obecně závazné vyhlášky o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích na území obce Stárkov
4) Projednání změny obecně závazné vyhlášky o místním poplatku – za lázeňský nebo
rekreační pobyt na území obce Stárkov
5) Dotace autobusové linky č. 640116
7) Žádost Obce Stárkov o obnovení statusu města
8) Diskuse
V 19.10 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou obce.
1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 6-ti hlasy
2) Již zhruba před 13 lety vstoupil starosta Obce Stárkov v jednání o navrácení pozemků v k.ú.
Chlívce a Bystré jako svého historického majetku. Stát mezi tím s dotčenými pozemky zacházel
tak, jako by mu náležely, tzn. prodával je nebo pronajímal a to, že by měly připadnout zpět obci téměř
ignoroval. Nyní se ale podařilo nechat si zmíněné pozemky zapsat jako svůj historický majetek na list
vlastnictví obce na základě ustanovení § 2a zákona č. 172/91 Sb., nicméně vyvstal tu problém, že na
pozemcích hospodaří místní zemědělci a Statek Stárkov, kteří mají s PF ČR uzavřené smlouvy o
pronájmu a na pozemky čerpají dotace z MZ ČR. Smlouvy těchto zemědělců s PF jsou neplatné
z důvodu neoprávněnosti pronájmu, což nyní musel uznat i PF ČR, nicméně dotyčné osoby o ničem
neinformoval, ani dopředu neupozornil. Starosta navrhuje ZO vstřícné jednání s ohledem na tyto lidi
a navrhuje, aby ZO bralo v potaz poslední smlouvy (od r. 2005) a upustilo od vymáhání předešlých
smluv. Dotčené pozemky byly od 12. 9. vyvěšeny na úřední desce a internetu a přihlásili se pouze
dosavadní nájemci – Jaromír Mertlík, Adolf Tuček, Bohumil Tomek, Bohumil Vlach a Statek Stárkov.
ZO souhlasí s pronájmem parcel pozemků, o které bylo těmito nájemci požádáno, za podobných
podmínek, za kterých tyto smlouvy byly uzavírány.
schváleno 6-ti hlasy

Pan Kašpar přednesl námitku, že pokud jsou na vývěsce pouze čísla parcel a chybí k nim příslušné
mapy, jedná se tak pro většinu lidí o bezcenné informace, a proto požaduje, aby napříště byly infor
mace kompletní.
Odpověď starosty je taková, že není v technických možnostech obce, aby mapy byly vyvěšovány
spolu s ostatními údaji, protože např. pro Chlívce existují 4 velké mapy, pro Bystré 6 a v případě
zmenšení map, by údaje na nich nebyly čitelné. Každý kdo má o nějaký pozemek zájem se může
dostavit v úřední den na obecní úřad a dle čísla mapového listu mu bude pozemek vyhledán.
3) ZO Stárkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006 o regulaci pohybu psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích. Tuto vyhlášku vydává v souladu s ustanovením § 24 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce od 2. 10. do 17 . 10. 2006. Účinnosti nabývá dne
18. 10. 2006.
Tato vyhláška je přílohou zápisu.
schváleno 6-ti hlasy
4) ZO Stárkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2006, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška obce Stárkov č. 2/1998, o místních poplatcích. Tuto vyhlášku vydává v souladu
s ustanovením § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce od 2. 10. do 17. 10. 2006. Účinnosti nabývá dne
18. 10. 2006.
Tato vyhláška je přílohou zápisu.
schváleno 6-ti hlasy
5) Ke dni 9. 12. 2006 končí platnost Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti obce veřejnou linkovou autobusovou dopravou. Z důvodu zvýšení ceny
pohonných hmot a valorizace mezd došlo během roku 2006 ke zvýšení ceny dopravního výkonu
v KH kraji v dotované dopravě a z tohoto důvodu se navýšily také variabilní náklady na malý autobus
z původních 9,06 Kč/km na 12,12 Kč/km. Protože se jedná o linku č. 640116, spoje č. 37, 38 ZO
Stárkov, i navzdory téměř 30% zdražení, souhlasí s objednáním dopravy pro období od 10. 12. 06
do 8. 12. 07 (platnost jízdních řádů) na této lince a spojích ve stejném rozsahu jako je uveden ve
smlouvě pro letošní rok a akceptuje novou cenu za kilometr.
schváleno 6-ti hlasy
6) ZO Stárkov souhlasí s navrácením statusu města naší obci a pověřuje starostu jakožto zástupce
obce, aby požádal předsedu Poslanecké sněmovny ČR o navrácení označení město podle § 3 odst. 3
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
schváleno 6-ti hlasy
7) Různé
7.1) A. Rzehaková - „Přišla nějaká odpověď od příslušných orgánů týkající se bezohledného řádění
motorkářů v okolních lesích?“
V podstatě je to na mrtvém bodě, není známá totožnost dotyčných, ten, kdo by je chtěl zastavit, ať už
lesní stráž nebo policie, ten je nedohoní a střílet po pneumatikách nelze, nejedná se o trestný čin,
nýbrž jen o přestupek. Starosta tudíž podá na policii trestní oznámení na neznámého pachatele, jedná
se o prohřešek proti ochraně přírody a jízdu mimo komunikaci. Zároveň však žádá obyvatele, aby si
přesně zaznamenali den a hodinu, kdy k tomuto přestupku došlo a vše mu nahlásili.
ZO bere na vědomí

7.2) p. Kašpar – „Sdělování důležitých informací formou SMS občanům je dobré, ale starší lidé mají
zrakové problémy, hůře si takovou SMS přečtou, a proto by bylo přínosné, kdyby obec mohla zavést
hlášení místním rozhlasem.“
Starosta: Hlášení rozhlasem by neměl být problém, spíše byl toho názoru, že občané rozhlasu hůře ro
zumí nebo nestihnou vyslechnout celé hlášení. Pokud ze strany místních bude o tuto službu zájem,
bude jim poskytnuta.
ZO bere na vědomí
Starosta ukončil VZ ve 20.50.
Usnesení:
20/2006
21/2006
22/2006
23/2006
24/2006
25/2006

Schválení programu veřejného zasedání ZO konaného dne 27. 9. 2005
Schválení pronájmu obecních zemědělských pozemků v k. ú. Bystré a Chlívce o něž bylo
požádáno
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 7 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 8 o místních poplatcích
Schválení dotování autobusové dopravy pro období od 10. 12. 06 do 8. 12. 07 na lince
640116 spojích 37, 38 ve stejném rozsahu jako je uveden ve smlouvě pro letošní rok s
novou cenu za kilometr
Schválení navrácení statusu města naší obci

Mgr. Zuzana Vařáková – zapisovatelka

Josef Gorgan – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta obce

Luděnka Hánová – ověřovatelka zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 27. 9. 2006.
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na OÚ ve Stárkově.

