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Zápis č. 2/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 3.5. 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
Říha Pavel

Zapisovatel:

Nováková Olga Ing.

Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Program veřejného zasedání.
Projednání zřízení debetního účtu.
Nájem zemědělských pozemků převedených od PF na obec Stárkov.
Projednání zapojení obce Stárkov k Petici proti diskriminaci obyvatel
venkova.
5) Informace o nakládání s odpadními vodami a odběru podzemních vod.
6) 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) V loňském roce bylo nutné přebudovat školní kuchyň tak, aby odpovídala normám EU. Některé
úhrady spojené s přestavbou kuchyně byly přesunuty do letošního roku s tím, že budou pokryty
finančními prostředky z výnosu těžby dřeva v obecních lesích. Teplá zima znemožnila těžbu
v některých lokalitách, kde se s ohledem na louky a přístupové komunikace může pracovat s
těžkou technikou pouze je-li půda dostatečně zamrzlá. Jakmile bylo možné těžit dřevo vznikla
z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek kalamitní situace a s tím spojený nadbytek dřevní
hmoty a výrazně nižší cena, za kterou by prodej kvalitního dříví nebyl ekonomický. Tyto dvě
zásadní situace se nepříznivě promítnuly do hospodaření Obce Stárkov. Z důvodu překlenutí
období, kdy bude nutné proplácet faktury a nebude se kácet v lese dříví a s tím spojený příjem
finančních prostředků, zastupitelstvo projednalo a schválilo zřízení debetního účtu ve výši
500 000,- Kč.
schváleno 7-mi hlasy
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3) Zastupitelé projednali a schválili, že nájem dalších zemědělských pozemků nově převedených
od PF na obec Stárkov, při jejichž vyhledávání spolupracoval se starostou Ing. Milata, které má
zatím v užívání především Statek Stárkov, bude stejný a za stejných podmínek jako v případě
předešlých nájemních smluv. Statek Stárkov má zájem na nich hospodařit stejně jako v uplynulém
období.
schváleno 7-mi hlasy
4) Starosta přednesl všem přítomným text Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
v následujícím znění a zastupitelé schválili, že se k níže uvedené petici Obec Stárkov připojí :

Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
organizovaná
Spolkem pro obnovu venkova České republiky
My, občané venkova a menších měst, vyslovujeme vážné znepokojení nad neustále narůstající
nerovností mezi městy a venkovem v České republice.
Stát a jeho instituce víc a více zkouší, co venkov vydrží.
Upozorňujeme, že na obce a malá města stát přenáší další a další odpovědnosti (školství, sociální
integrace, místní doprava, zdravotnictví, apod.) a to bez adekvátního přesunu financování,
• Nesouhlasíme s tím, že rozpočty menších obcí se navyšují pomaleji než u větších, udržuje
se nízká úroveň financování venkova, zvětšuje se disproporce mezi příjmy obcí a měst
v neprospěch venkova, snižuje se tak kvalita života na venkově,
• Nejsme spokojeni s tím, že není legislativně upraven pojem „venkov“ ani jasná
odpovědnost jednoho ústředního orgánu státní správy, který by zastupoval zájmy venkova
vůči ostatním rezortům,
• V důsledku pak venkov nenabízí perspektivní uplatnění mladým a hlavně vzdělaným
lidem, populace stárne rychleji, zvyšuje se nezaměstnanost a tradiční venkov se vylidňuje.
• Je trpkou skutečností, že stanovené formy financování projektů postupně izolují obce a
malá města od evropských zdrojů. Venkovská sídla na rozdíl od větších měst tak nemají
prostředky na kofinancování i finančně méně náročných projektů, čímž dochází k dalšímu
prohlubování rozdílů,
Proto žádáme, aby poslanci a senátoři Parlamentu ČR učinili následující kroky:
•
změnili „Zákon o rozpočtovém určení daní“ tak, aby nebyl venkov diskriminován vůči
větším sídlům,
•
přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který by kodifikoval pojem
venkov a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj,
•
novelizovali „kompetenční zákon“ tak, aby zvýšili odpovědnost Ministerstva
zemědělství za rozvoj venkova až po jeho přejmenování na Ministerstvo venkova
•
a v tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty místní
samosprávy
V Bělotíně dne 9.1. 2007
Petiční výbor:
Václava Domšová
1. místopředseda
SPOV ČR

Eduard Kavala
předseda
SPOV ČR

Radan Večerka
místopředseda
SPOV ČR
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schváleno 7-mi hlasy
5) Starosta seznámil přítomné s velkým problémem před kterým stojí jednak majitelé jednotlivých
nemovitosti spolu s obcí, a to je nakládání s odpadními vodami a odběrech podzemních vod.
V novinách MF Dnes vycházely články, které poměrně jednoduše objasňují problematiku.
Realizace, především v místech, kde není vystavěná kvalitní kanalizace k odtoku odpadních vod a
její čištění, bude velmi finančně i technicky náročná. Jiná je situace v aglomeraci, kde je na malé
ploše soustředěno velké množství obyvatel a něco jiného na vesnici, kde jsou jednotlivé
nemovitosti rozptýleny, navíc v chráněné krajinné oblasti s lososovitými vodami, kde jsou
požadavky na složení odpadních vod přísnější. Obec s malým počtem obyvatel nemá možnost
získat ze svých ani jiných zdrojů dostatek finančních prostředků, za které by byla schopna
vybudovat novou kanalizaci. Nikdo z přítomných nenašel řešení. Obyvatelé, především sociálně
slabší občané a staří lidé nebudou mít rovněž finanční prostředky zajistit zákonem stanovené
povinnosti. Jaké je řešení ???
ZO bere na vědomí
6) Různé
Diskuse se vedla opět jen o problému s odpadními vodami bez konkrétního řešení.
Starosta ukončil VZ v 18.50 hod.
Usnesení:
12/2007/2
13/2007/2
14/2007/2
15/2007/2

Schválení programu veřejného zasedání ZO konaného dne 3.5. 2007
Schválení zřízení debetního účtu Obce Stárkov
Schválení sepsání pronájemních smluv na nové pozemky od PF
Schválení o připojení k Petici proti diskriminaci obyvatel venkova

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Říha Pavel – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta obce

Hurdálek Pavel – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 10.5. 2007
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na OÚ ve Stárkově.

