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Zápis č. 1 / 2007
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 21. 2. 2007 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:

Hurdálek Pavel
Frindt Pavel

Zapisovatel:

Nováková Olga Ing.

Program jednání:
1) Program veřejného zasedání
2) Projednání nových podmínek úhrady za likvidaci komunálního odpadu
3) Projednání rozpočtu na rok 2007
4) Projednání závěrečné zprávy ZŠ ve Stárkově za rok 2006
5) Projednání Vnitřního mzdového předpisu a Pracovního řádu
6) Projednání platu ředitelky příspěvkové organizace
7) Projednání zrušení vyhlášky k vyhlášce o regulaci pohybu psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích
8) Projednání zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru
9) Ustanovení Mgr. Vařákové jako oddávající
10) Projednání doplňujících podmínek smlouvy o pronájmu pozemků
soukromě hospodařícím zemědělcům
11) Zrušení opatrovnictví Elišky Vondrákové Obcí Stárkov
12) 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 projednalo a schválilo podmínky a výši úhrady za shromažďování,
sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu platnou od 22. 02. 2007
v tomto znění :
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I. Fyzické osoby - Občané
1) Úhradu platí plátce na základě smlouvy uzavřené mezi plátcem a Obcí Stárkov.
2) Úhrada je stanovena do výše předpokládaných oprávněných nákladů Obce Stárkov
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem.
3) Úhrada se stanovuje v této výši:
a) pro občany, kteří mají na území obce trvalý pobyt nebo se zdržují v nemovitosti na území
obce Stárkov po dobu celého svozového období, 450,- Kč za osobu a rok,
1.u nemovitostí, které slouží k rodinné rekreaci 450,- Kč za nemovitost a rok ( tj. čtyři pytle),
2.pro občany studující na středních a vysokých školách, kteří se přechodně zdržují mimo obec
Stárkov 225,- Kč za osobu a rok. Přechodnou nepřítomnost musí prokázat potvrzením správce
ubytovacího zařízení,
3.Úhrada pro osoby osamělé pobírající starobní důchod činí 225,- Kč na osobu a rok.
4) Úhrada nemusí být uhrazena za osoby, u kterých se prokáže, že se ve zpoplatňovaném
období v obci nezdržovaly. Totéž platí i pro neobydlené nemovitosti.
5) Úhradu podle zákona č. 185/2001 Sb., §17, odst.5., mohou plátci uhradit Obci Stárkov hotově
v kanceláři OÚ, složenkou nebo převodem na účet obce:
jednorázově do 31. 03. příslušného kalendářního roku,
b) nebo ve dvou stejných splátkách v těchto lhůtách:
-první splátka je splatná do
31. 03. příslušného kalendářního roku,
-druhá splátka je splatná do
31. 07. příslušného kalendářního roku.
-individuelně při vyšších úhradách lze sjednat i více splátek.
6) Úhrada může být zkrácena o alikvotní část v případě změn v průběhu roku, např.
přistěhování nebo odstěhování.
7) Osvobozeny od poplatku budou děti do 1 roku věku. Děti narozené v roce 2006 budou
osvobozeny v celém období roku 2007.
Žádost o prominutí nebo krácení úhrady viz bod 4), 5) a 6) je třeba podat písemně, prokazatelně
doložit a v případě souhlasu obce uzavřít s Obcí Stárkov novou smlouvu.
II. Fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby
1) Podmínky a výši úhrady si sjednávají přímo s oprávněnou osobou.
Pro přehlednost při vyúčtování nákladů od firmy Rumpold, s.r.o., jako oprávněné osoby, požaduje
p. Šolc objasnění složitého výpočtu a používaných koeficientů v kalkulaci celkových nákladů.
schváleno 7-mi hlasy
3) Zastupitelstvo Obce Stárkov projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2007 a zároveň
konstatovalo, že rozpočet byl řádně zveřejněn dle § 11 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce Obce Stárkov od 06. 02. 2007 do
21. 02. 2007. Negativním vlivem odrážejícím se do rozpočtu je klesající počet trvale bydlících
obyvatel v obci a s tím i snížení podílu na daních ze státního rozpočtu. V souvislosti s tímto
starosta přednesl hypotézy a možnosti, jak zvýšit příjem do rozpočtu obce. Například, vybudovat
obecní centrální výtopnu, která by vyráběla teplo spalováním štěpky z klestí, které se jinak
v obecních lesích likviduje za úhradu pálením na hromadách. Dále by bylo možné ve spojení
z místními zemědělci vyrábět elektrickou energii spalováním bioplynu vyrobeného z trávy, kterou
je potřeba pravidelně uklízet z trvale zatravněných ploch a pod.
schváleno 7-mi hlasy
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4) Zastupitelstvo obce Stárkov projednalo a schválilo závěrečnou zprávu hospodaření příspěvkové
organizace obce ZŠ Stárkov. S touto zprávou seznámila zastupitelstvo obce i všechny přítomné
ředitelka školy Mgr. Seidlová. Hospodaření skončilo s kladným výsledkem, byla vytvořena
rezerva. Pozitivní vliv na hospodaření má i hospodářská činnost, především pohostinská činnost
při akcích pořádaných obci ( např. Čarodějnice, Česko-polský tábor ) a vaření ve školní jídelně pro
cizí strávníky. Zpráva přílohou.
schváleno 7-mi hlasy
5) Zastupitelstvo obce Stárkov projednalo a schválilo nový Vnitřní mzdový předpis a Pracovní řád
v návaznosti na změny v pracovněprávních vztazích spojené především s novým zákoníkem práce
číslo 262/2006 Sb.
schváleno 7-mi hlasy
6) Zastupitelstvo obce Stárkov projednalo a schválilo plat ředitelky příspěvkové organizace na rok
2007, který je neveřejnou součástí usnesení.
schváleno 7-mi hlasy
7) Zastupitelstvo Obce Stárkov projednalo a schválilo zrušovací vyhlášku č.1/2007 vyhlášky
č.7/2006-Obecně závazná vyhláška o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích z 18.10.2006. Přestupky v této oblasti lze řešit na základě jiných platných zákonů
(např. č. 167/1993 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a občanského zákoníku ), takže je výše
uvedená obecně závazná vyhláška bezpředmětná.
schváleno 7-mi hlasy
8) Zastupitelstvo Obce Stárkov se seznámilo a vzalo na vědomí zápis z kontroly finančního a
kontrolního výboru konaného dne 14.2. 2007. Zápis z kontroly přílohou.
vzato na vědomí 7-mi hlasy
9) Zastupitelstvo Obce Stárkov pověřilo paní Mgr. Vařákovou jako dalšího oddávajícího kromě
starosty Rudolfa Pernici.
schváleno 6-ti hlasy
zdržela se hlasování ( Mgr. Vařáková)
10) Zastupitelstvo Obce Stárkov projednalo a schválilo smlouvy o pronájmu pozemků soukromě
hospodařícím zemědělcům na dobu určitou ve lhůtě do 31. 12. 2008. V případě, že nebudou
porušeny povinnosti vyplývající z této smlouvy ze strany nájemců uzavře s nimi Obec Stárkov
dodatek na další období 5-ti let v návazností na související dotační tituly.
schváleno 7-mi hlasy
11) Zastupitelstvo obce Stárkov projednalo a schválilo podání žádosti u Okresního soudu
v Náchodě o zrušení opatrovnictví Elišky Vondrákové, původní bydliště ve Stárkově-Chlívce.
V této době má již trvalé bydliště v Havlíčkově Brodě. Z důvodu vzdálenosti není opatrovnictví
Obce Stárkov a jmenovitě starosty Rudolfa Pernici účelné.
schváleno 6-ti hlasy
p. Bártová z osobních důvodů
předčasně opustila zasedání
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12) Různé
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

P. Seidlová přednesla návrh školy o možnosti bezplatných kurzů pro seniory na počítačích
a internetu. Každý kdo bude mít zájem může přijít přímo do školy každou středu od 14 –
15 hodin.
P. Hejzlarová předala starostovi přehled autobusových spojů, které na sebe nenavazují a ten
je předá přímo firmě OREDO.
Starosta informoval přítomné o kladném vyřízení žádosti o stanovení Obce Stárkov
městem. Statut města bude přebírán 22.2. 2007 přímo v Poslanecké sněmovně ČR.
P. Tuček se ohradil proti nařčení, které se dle jeho názoru nezakládá na pravdě, že
v Bystrém od něj k sousedům teče znečištěná voda močůvkou z jeho hnojiště. Není to
možné, jelikož hnojiště je v rekonstrukcí a není používáno.
Pan Gorgan a pan Petr vznesl dotaz ohledně oděru vody ze soukromých studní (nepřesné
informace ohledně studní a hospodaření se spodními vodami zveřejněné v médiích).
Nahlašovací povinnost se dle stavebního odboru na Městském úřadě v Hronově nevztahuje
na vodu, která samovolně vyvěrá ze země a dále při čerpání vody z povolených studen pro
domácnosti.
Starosta informoval přítomné, že veškeré stavební řízení je převedeno na stavební odbor
Městského úřadu v Hronově. Dle jeho názoru i ostatních indicií bude stavební řízení
v návaznosti na nový stavební zákon platný od 1.1. 2007 komplikovanější.
Starosta informoval přítomné v souvislosti s možným prodejem bytů v čp. 115 o hotové
dokumentaci, která byla pořízena za příznivou cenu 15.000,-Kč a následujícím krokem
bude zajištění úředních odhadů.
p. Vařáková vznesla požadavek na obnovení poškozené dopravní značky na cestě ke
hřbitovu, jedná se o nezpevněnou cestu. Úprava cesty by odhadem stála 500.000,- Kč a
problémem by pravděpodobně byla i stará kamenná kanalizace.
Starosta informoval v návaznosti na dotaz o možnou úpravu školního hřiště na připravenost
Obce Stárkov na tuto akci. Dokumentace je hotová, hodnota akce představuje 2.500.000,Kč. P. Vařáková požadovala natření konstrukcí a přikrytí pískoviště plachtou.
P. Kylar se obává, aby se zrušenou vyhláškou nebyla situace s volným pohybem psů a
znečišťováním veřejných prostranství horší. Byl ujištěn, že v případech, kdy bude
přestupek zajištěn svědectvím nezávislých osob bude proti přestupku zahájeno řízení.

V 19,15 hod. bylo veřejné zasedání ukončeno starostou obce.
Usnesení:
1/2007/1 Schválení programu veřejného zasedání
2/2007/1 Schválení nových podmínek úhrady za likvidaci komunálního odpadu
3/2007/1 Schválení rozpočtu na rok 2007
4/2007/1 Schválení závěrečné zprávy ZŠ ve Stárkově za rok 2006
5/2007/1 Schválení Vnitřního mzdového předpisu a Pracovního řádu
6/2007/1 Schválení platu ředitelky příspěvkové organizace
7/2007/1 Schválení zrušovací vyhlášky k vyhlášce o volném pohybu psů
8/2007/1 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z kontroly finančního a kontrolního výboru
9/2007/1 Schválení Mgr. Vařákové jako oddávající
10/2007/1 Schválení smlouvy o pronájmu pozemků soukromě hospodařícím zemědělcům
11/2007/1 Schválení žádosti o zrušení opatrovnictví Elišky Vondrákové
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-----------------------------------------Nováková Olga Ing. – zapisovatelka

------------------------------------------Hurdálek Pavel – ověřovatel zápisu

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

------------------------------------------Frindt Pavel. – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 28.2 2007
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na OÚ ve Stárkově.
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