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Zápis č. 2. N / 2006
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 13.12. 2006 na sále 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:

Bártová Anna
Šolc Ivan Ing.

Zapisovatel:

Nováková Olga Ing.

Program jednání:

1) Schválení programu veřejného zasedání
2) Rozpočtové opatření obce za rok 2006
3) Rozpočtové provizorium obce na rok 2007
4) Vnitřní směrnice obce o účetnictví
5) Zřízení výboru pro národnostní menšiny v obci Stárkov
6) Plán práce finančního a kontrolního výboru na rok 2007
7) Různé

V 17.15 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou obce.
1) Zastupitelstvo obce Stárkov schválilo program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 7-mi hlasy
2) Zastupitelstvo obce Stárkov bylo seznámeno a projednalo změny v rozpočtu Obce Stárkov na rok
2006. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2006 a 2/2006, které je nedílnou součástí tohoto zápisu.
schváleno 7-mi hlasy
3) Protože Obec Stárkov nebude mít před 1. lednem 2006 schválen rozpočet pro rok 2007, řídí se
rozpočtové hospodaření obce v době do jeho schválení pravidly rozpočtového provizoria.
V období rozpočtového provizoria:
1.Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na
hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků.
2.Přednostně poskytuje příspěvky vlastní příspěvkové organizaci.
3.Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
Po schválení rozpočtu na rok 2007 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení. Rozpočtové provizorium je přílohou zápisu.
schváleno 7-mi hlasy
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4) Zastupitelstvo obce Stárkov projednalo a schválilo vnitřní směrnici č. 5 o účetnictví.
schváleno 7-mi hlasy
5) Podle údajů Českého statistického úřadu žije podle posledního sčítání z roku 2001 na území obce
Stárkov 10,60 % občanů hlásících se k jiné národnosti než české. V tomto případě dle § 117 odst. 3 a
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Výbor musí mít lichý
počet členů ( nejméně tři ), členové hlásící se k jiné národnosti musí být v nadpolovičním počtu. Tato
skutečnost byla zveřejněná písemnou výzvou Obce Stárkov a vyvěšená na úřední desce a na všech
obvyklých místech. Z důvodu nezájmu občanů hlásících se k jiné národnosti než české, tím že se
nedostavili ani nijak neprojevili zájem, zastupitelstvo obce Stárkov rozhodlo, že výbor pro
národnostní menšiny zřízen prozatím nebude, ale v případě zájmu minimálně dvou občanů hlásících
se k jiné národnosti než české o členství ve výboru, bude tento výbor zřízen.
schváleno 7-mi hlasy
6) Zastupitelstvo obce Stárkov projednalo a schválilo plán a termíny kontrol finančního a kontrolního
výboru na rok 2007, který je přílohou zápisu.
schváleno 7-mi hlasy
7) Různé
1.Starosta

přednesl problém dotování z rozpočtu obce systém shromažďování, sběru, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu. P. Šolc a p. Hurdálek nesouhlasí, aby se tento
systém dotoval z rozpočtu obce. Starosta připraví do příštího zasedání návrhy s tím, že projedná
s firmou Rumpold s.r.o. ( původně Scheele Bohemia s.r.o. ) optimální cenu za odvoz komunálního
odpadu, zjistí možnost a cenu i u jiných firem, i když s kvalitou služeb této firmy je všeobecná
spokojenost. Jednalo by se o poměrně vysoké navýšení poplatku za tyto služby. Z podkladů, které
byly k dispozici ze začátku měsíce prosince by se jednalo o částku 550,-Kč. Částka by byla stejná
pro osoby trvale bydlící v obci i za nemovitosti ( chalupáři ). Návrhy musí být připraveny do
příštího veřejného zasedání v únoru, aby se ihned po schválení zastupitelstvem obce mohly
poplatky vybírat.
2.Starosta informoval zastupitele i občany o jednání s p. Pavelkou. Jednalo se o příspěvek na
projíždění lyžařských běžeckých tras v okolí Stárkova. Částka cca 2-3 tisíce korun za sezónu.
Rozhodnutí se odložilo s tím, že nebyly jednotné návrhy na způsob napojení Stárkova do již
projížděných tras. P. Hurdálek upozornil na možnost nechat trasy projíždět technikou
garážovanou u jeho zaměstnavatele. Z diskuse nevyplynul závěr.
3.Cyklotrasa projíždějící Stárkovem z náměstí po křížové cestě k penzionu Kobr v Jívce má
odlišné značení. Starosta se spojí s p. Rohulánem a zjistí, zda je povolená.
4.Starosta informoval zastupitele i občany na změny v dani z nemovitostí a k dispozici dal
rozmnožené materiály.
5.Na počátku ledna je nezbytné rozhodnout o obsazení tábora v prázdninových termínech.
Starosta informoval o návrhu p. Přibylové jako hlavní vedoucí tábora, provozovat tábor komplet
pod hlavičkou Obce Stárkov. Je nutné propočítat, zda je výhodné tábor pronajmout celý a
inkasovat jen za ubytování nebo ho provozovat kompletně s tím, že by byl větší profit.
Předpokladem je částka 3.500,-Kč od 1 dítěte. Je třeba zvážit i pokračování tábora ve spolupráci
s polskou stranou a nutné vzít v úvahu i přednostní právo náchodského Déčka.
V 18,55 hod. bylo veřejné zasedání ukončeno starostou obce.
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Usnesení:
13/2006/N2
14/2006/N2
15/2006/N2
16/2006/N2
17/2006/N2
18/2006/N2

Schválení programu veřejného zasedání ZO konaného dne 13.12. 2006
Schválení rozpočtového opatření č.1. a č.2. roku 2006
Schválení rozpočtového provizoria obce Stárkov na rok 2007
Schválení vnitřní směrnice č. 5 o účetnictví
Rozhodnutí o nezřízení výboru pro národnostní menšinu
Schválení plánu kontrol finančního výboru

-----------------------------------------Nováková Olga Ing. – zapisovatelka

------------------------------------------Anna Bártová – ověřovatelka zápisu

----------------------------------------Rudolf Pernica – starosta obce

------------------------------------------Šolc Ivan Ing. – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 21.12. 2006.
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na OÚ ve Stárkově.

