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Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 8.11. 2006 na sále budovy Radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva obce Stárkov:

Bártová Anna
Frindt Pavel
Hurdálek Pavel
Pernica Rudolf
Říha Pavel
Šolc Ivan Ing.
Vařáková Zuzana Mgr.

Účast zvolených členů zastupitelstva obce Stárkov – 100%.
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Program jednání:

Frindt Pavel
Říha Pavel
Nováková Olga Ing.
1)Schválení programu veřejného zasedání
2)Ověření platnosti voleb
3)Složení slibu zvolenými členy ZO
4)Určení ověřovatelů zápisu
5)Stanovení způsobu volby
6)Volba starosty a místostarosty obce
7)Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
8)Zřízení finančního výboru a volba jeho předsedy
9)Zřízení kontrolního výboru a volba jeho předsedy
10)Zřízení osadního výboru a volba jejího předsedy
11)Ustanovení inventarizační komise
12)Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
13)Různé

Ustavující veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolal dosavadní starosta Rudolf Pernica
31.10. 2006 a bylo vyvěšeno na úřední desce 31.10. 2006.
V 19.10 hod. bylo ustavující veřejné zasedání zahájeno paní Annou Bártovou, která byla ostatními
členy zastupitelstva obce pověřena řízením tohoto zasedání do doby zvolení nového starosty obce
Stárkov.
1)Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 7-mi hlasy
2)Paní Anna Bártová ověřila platnost voleb přečtením oficiálních výsledků voleb a představením
nově zvolených členů ZO Stárkov.
3)Dále přistoupila k dalšímu bodu programu jednání, kterým je složení slibu člena zastupitelstva
obce. Všech 7 členů ZO složilo slib v souladu s § 69, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění platných předpisů.
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4)Paní Anna Bártová předložila návrh na ověřovatelé zápisu :
a zapisovatelky:

Frindt Pavel
Říha Pavel
Nováková Olga Ing.
schváleno 7-mi hlasy

5)Dále předložila návrh na způsob voleb, a to na volbu veřejnou.
schváleno 7-mi hlasy
6)Nejprve proběhla volba starosty obce. Zastupitelé byli vyzváni k přednesení návrhů a paní
Vařáková navrhla pana Pernicu Rudolfa. Jelikož získal ve volbách nejvíce preferenčních hlasů, lze
usuzovat, že je to i vůle občanů. Žádný jiný návrh nepadnul a proto byli členové zastupitelstva obce
vyzváni k hlasování.
Starostou obce byl 6-ti hlasy zvolen pan Rudolf Pernica.
zdržel se 1
Dále se ujal řízení veřejného zasedání nově zvolený starosta s tím, že nejdříve poděkoval voličům.
Poté byla zahájena volba místostarosty obce. Opět byli vyzváni členové zastupitelstva k přednesení
návrhů. Pan Rudolf Pernica navrhnul paní Vařákovou Zuzanu. Žádný jiný návrh nepadnul a proto byli
členové zastupitelstva obce vyzváni k hlasování.
Místostarostou obce byla 6-ti hlasy zvolena paní Zuzana Vařáková Mgr.
zdržela se 1
7)Zastupitelstvo obce Stárkov projednalo a schválilo nový návrh jednacího řadu.
schváleno 7-mi hlasy
8)Zastupitelstvo obce Stárkov zřídilo tří členný finanční výbor obce.
Předsedou je člen zastupitelstva obce
Hurdálek Pavel
členka výboru
Hofmannová Blažena Ing.
člen výboru
Hána Aleš
schváleno 7-mi hlasy
9) Zastupitelstvo obce Stárkov zřídilo tří členný kontrolní výbor obce.
Předsedou je člen zastupitelstva obce
Bártová Anna
členka výboru
Hejzlarová Zdeňka
členka výboru
Rzeháková Alena
Zastupitelstvo obce souhlasí s požadavkem p. Rzehákové a p. Hejzlarové, aby nové zastupitelstvo
prostřednictvím předsedkyně kontrolního výboru vznášelo konkrétní úkoly a v případě potřeby při
kontrolách např. majetku ustanoví starosta jako poradce odborníky.
schváleno 7-mi hlasy
10) Zastupitelstvo obce Stárkov zřídilo pěti členný osadní výbor části obce Bystré.
Předsedou vyboru je
Frindtová Alana
člen výboru
Fiedler Antonín
členka výboru
Hofmannová Blažena Ing.
člen výboru
Konečný Zdeněk
člen výboru
Urbaník Rostislav
schváleno 7-mi hlasy
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Osadní výbor ve Chlívcích nechtějí, zůstane tam pouze Červený kříž.
11)Starosta obce předložil návrh na ustanovení inventarizační komise pro rok 2006:
Předseda komise – Vařáková Zuzana Mgr.
SDH-Stárkov, Bystré a KD Chlívce- Říha Pavel
Hurdálek Pavel
Obec a tábor
Hána Aleš
Hofmannová Blažena Ing.
Zdravotní středisko a kino
Šolc Ivan Ing
Frindt Pavel
Mateřská škola a školní jídelna
Bártová Anna
Vařáková Zuzana Mgr.
ZŠ Stárkov
Hejzlarová Zdeňka
Rzeháková Alena
Zastupitelstvo obce s tímto složením souhlasí a schvaluje jej.
schváleno 7-mi hlasy
12)Zastupitelé projednali výše odměn neuvolněným členům ZO a členům výborů a navrhují přijmout
následující usnesení č. 12/2006:
a) ZO schvaluje na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ze dne 22. 1. 2003 v posledním znění, o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva
obce následovně:
200,- Kč za každé zasedání či jinou prokázanou činnost.
Odměna bude vyplácena pouze za měsíce, ve kterých se člen zastupitelstva zúčastnil jednání ZO
nebo prokázal výkon činnosti. Maximální výše odměny za rok může činit 3 000,- Kč.
b) ZO schvaluje na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ze dne 22. 1. 2003 v posledním znění, o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, odměnu za výkon funkce předsedy a členů
finančního a kontrolního výboru takto:
200,- Kč za každou práci ve výboru.
c) ZO schvaluje na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ze dne 22. 1. 2003 v posledním znění, o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, odměnu za výkon funkce místostarosty
následovně:
500,- Kč za každý úřední den ( 2 000,- Kč měsíčně )
200,- Kč za jinou prokázanou činnost
Maximální výše odměny za jeden měsíc může činit 6 540,- Kč.
schváleno 6-ti hlasy
zdržel se 1
13)Poté byla otevřena volná diskuse a starosta vyzval přítomné, aby se iniciativně zapojili do
obecních záležitostí a přednesli své názory na priority možných investic v obci. Přihlásil se pan
Kašpar a upozornil na velmi špatný stav cesty na stárkovský hřbitov. P. Hurdálek Pavel souhlasil a
přednesl možnost opravovat tuto cestu po částech, aby se rozmělnilo zatížení obecního rozpočtu.
Starosta vysvětlil, že by nestačilo opravit pouze povrch cesty, z důvodu toku povrchových vod od
kapličky a hřiště, musela by se nejdříve udělat kanalizace mezi kapličkou a hřištěm a suchý poldr,
který by zachytával vodu v období tání sněhu nebo při větších deštích s možností přepadu ústícího do
kanalizace. Starosta přednesl návrh na upřednostnění cesty ke kostelu. P. Vařáková také vyslovila
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názor-prioritně opravit cestu kolem kostela. V případě, že by Obec budovala infrastrukturu pro novou
výstavbu pod hřištěm, byla by výše zmíněná kanalizace jeho součástí.
Majitelé nových domků by měli možnost napojit se na kotelnu ve škole.
Další velký problém k řešení pro nové zastupitelstvo přednesl p. Tomek, a to je havarijní stav cesty ve
Chlívcích. Bortí se opěrné zídky u rybníčku, u chalupy p. Stieranda a Šlapanského. Dle sdělení p.
Frindta poškozují cestu silná auta. Rovněž i vodovod je v havarijním stavu a nová cesta by se musela
dělat spolu s ním. Jedná se o investici, která svými potřebami vysoce překračuje finanční možnosti
obce.
P. Šolc Ivan navrhuje směřovat priority na výstavbu bytů ve zdravotním středisku, kde byla již
vybudovaná infrastruktura, kde se již začalo investovat. Vytvořit byty pro mladé rodiny a cestu ke
kostelu opravit nejlevnějším způsobem. Starosta přednesl návrhy a jaké jsou možnosti ve zdravotním
středisku. Zda vybudovat na náklady obce maloprostorové byty, jako odrazové můstky pro mladé
rodiny, nebo byty obvyklé a nebo prostory prodat s tím, že si byty vybudují majitelé sami.
Více občanů také zajímá, co bude s hospodou Reichel na náměstí. Majitelé nemají zájem sami ve
Stárkově provozovat pohostinství a míní hospodu prodat, předpokládaná cena je 2,5 mil. Kč. Návrhy
o koupi této nemovitosti považovali mnozí za dobrou investici a někteří naopak za velmi špatnou,
s tím, že priority obce by měly směřovat jiným směrem. P. Kleprlík vyjádřil názor, že pouze skutečný
majitel bude mít podstatně větší zájem na provozování a rozvoji hospody než nájemci, a že ani Obec
nezaručí v případě koupě, že bude hospoda prosperovat.
Padly další návrhy, které se více nerozváděly, jako vodovod užitkové vody v Bystrém nebo oprava
památkově chráněné budovy Fary, která má soukromého majitele.
P. Hána vyzval obyvatele k tomu, aby své návrhy přednesly písemně.
Dále vyzval starostu k dopracování žádosti o navrácení Stárkovu titulu MĚSTA. Zastupitelstvo toto
vzalo na vědomí a starosta vypracuje žádost pro PS Parlamentu ČR do 1.12. 2006.
P. Tomek Bohumil se ještě jednou vrátil k problému cesty ve Chlívcích s tím, že navrhnul alternativní
přístup k hospodě z druhé strany od Krkavčiny. Jedná se prašnou cestu, která by se musela zpevnit a
problémem by bylo zimní udržování této cesty. Dále vyzval p. Tomek zastupitele, aby hledali náhradu
za jeho fyzickou osobu, se kterou má Obec smlouvu o údržbě cest v zimě, letos naposledy bude
pluhovat obecní cesty, hodinová sazba za pluhování se zvýší o 50,- Kč.
Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí.
Dále se již do diskuse nikdo nezapojil a proto byla schůze ve 21.05 hod. ukončena.

Usnesení:

1/2006/N1
2/2006/N1
3/2006/N1
4/2006/N1
5/2006/N1
6/2006/N1
7/2006/N1
8/2006/N1
9/2006/N1
10/2006/N1
11/2006/N1
12/2006/N1

Schválení programu veřejného zasedání.
Ověření platnosti voleb.
Složení slibu
Určení ověřovatelů zápisu.
Stanovení způsobu voleb.
Zvolení starosty obce Stárkov – Rudolfa Pernici
a místostarostky obce Stárkov – Vařákové Zuzany Mgr.
Schválení jednacího řádu.
Zřízení finančního výboru a zvolení předsedy a jeho členů.
Zřízení kontrolního výboru a zvolení předsedy a jeho členů.
Zřízení osadního výboru.
Ustanovení inventarizační komise.
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
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……………………………
Nováková Olga Ing.
zapisovatel

………………………….
Frindt Pavel
ověřovatel zápisu

……………………………
Pernica Rudolf
starosta obce

………………………….
Říha Pavel
ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 15.11.2006.

