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Zápis č. 1/2008
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 13.02. 2008 na sále radnice ve Stárkově.

Přítomní členové Zastupitelstva města Stárkova:

Frindt Pavel
Hurdálek Pavel
Lamka Karel
Pernica Rudolf
Říha Pavel
Šolc Ivan Ing.
Vařáková Zuzana Mgr.

Omluveni

Bártová Anna

Ověřovatelé zápisu:

Hurdálek Pavel
Říha Pavel

Zapisovatel:

Nováková Olga Ing.

Před programem veřejného zasedání sdělil starosta přítomným, že místostarostka paní Zuzana
Vařáková Mgr. podala rezignaci na svou funkci i člena zastupitelstva. Poděkoval ji za odvedenou
práci a popřál jménem svým i všech zastupitelů mnoho úspěchů v osobním i profesionálním
životě. Podle výsledků platných voleb je prvním náhradníkem Strany nezávislých kandidátů pan
Karel Lamka, který kandidaturu přijal. Starosta přistoupil k dalšímu bodu, kterým je složení slibu
člena Zastupitelstva města. Pan Karel Lamka složil slib v souladu s § 69, zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů.
Program jednání:
1) Program veřejného zasedání
2) Volba místostarostky Bártové Anny
3) Projednání zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru
4) Projednání rozpočtu na rok 2008
5) Projednání výroční zprávy ZŠ ve Stárkově za rok 2007
6) Volba člena do Školské rady delegovaného za město
7) Projednání strategie Města Stárkova
8) Stanovení kompetencí starosty k provádění rozpočtového opatření
9) Změny vnitřní směrnice č.4 a organizačního řádu
10) Projednání prodeje městských pozemků
11) Různé
V 17.10 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo města Stárkov schválilo program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 6hlasy
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2) Z důvodu rezignace paní Zuzany Vařákové na funkci místostarostky byla na tuto funkci
navržena paní Anna Bártová, která kandidaturu přijala písemným prohlášením a to je přílohou
tohoto zápisu. Starosta vyzval zastupitelstvo k hlasování.
Místostarostkou obce byla 6hlasy zvolena paní Anna Bártová.
3) Zastupitelstvo města Stárkova se seznámilo a schválilo zápis z kontroly finančního a
kontrolního výboru konaného dne 24.01. 2008. Kopie zápisu z kontroly přílohou.
schváleno 6hlasy
4) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schválilo návrh rozpočtu města na rok 2008
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 města Stárkova od 28.01.2008
do 12.02.2008. Starosta vysvětlil některé pojmy související s finanční politikou města, např.
problematika dotačních titulů. Ve Stárkově je potřeba opravit cesty, budovy, mostky , opěrné zdi,
vybudovat vodovody, kanalizaci apod. Občané, pod vlivem médií, se domnívají, že získat dotace
je jednoduchou záležitostí. Součástí žádosti o dotaci musí být stavební povolení, kompletní
projektová dokumentace, profinancování povinné spoluúčasti. Rozpočet města Stárkova však
neumožňuje profinancovat přípravu, projekty a dofinancování mnoha dotačních titulů. Je nezbytné
soustředit úsilí a finanční prostředky především na nejzávažnější problémy. V současné době se
jedná o vybudování kanalizace odpadních vod v centrální části Stárkova a čističky. Starosta dále
na příkladu oprav v kině, prezentoval, že není vždy účelné o dotaci žádat. Pokud by město Stárkov
žádalo o dotaci na opravu kina, jen příprava a projekt by stál stejně jako vlastní oprava svépomocí.
Poté vystoupil starosta SDH Stárkov pan Břetislav Pernica ml. a informoval o setkání hasičů
v Bílých Poličanech. Předmětem jednání byla nabídka na vybavení hasičských sborů
Královehradeckého kraje novou technikou spolufinancované v rámci operačních programů EU.
Podrobnější informace o této možnosti zjistí starosta města pan Rudolf Pernica. Dále vznesl
starosta SDH požadavek na přidělení částky 30 000,-Kč, která je potřebná k udržení
provozuschopnosti stávající hasičské techniky města Stárkova ( repasování vodního čerpadla,
nádrže, výměna hlavního ventilu, brzdové hadice, atd.). Uvedená částka je součástí tohoto
rozpočtu – řádek č. 54.
schváleno 6hlasy
5) Zastupitelstvo města Stárkov projednalo a schválilo závěrečnou zprávu hospodaření
příspěvkové organizace města ZŠ a MŠ Stárkov. S touto zprávou seznámila zastupitelstvo města
i všechny přítomné ředitelka školy Mgr. Seidlová. Hospodaření skončilo s kladným výsledkem,
byla vytvořena rezerva, která byla převedena do rezervního fondu a bude použita na nákup
školních lavic splňujících požadavky norem EU. Pozitivní vliv na hospodaření má i hospodářská
činnost, především pohostinská činnost při akcích pořádaných městem ( např. čarodějnice, dětský
den , posezení pro důchodce) a vaření ve školní jídelně pro cizí strávníky. Závěrečná zpráva
přílohou.
schváleno 6hlasy
6) Proběhla volba člena do Školské rady delegovaného za město a členy zastupitelstva byl navržen
pan Petr Kylar ml., který kandidaturu přijal.
Členem Školské rady byl 6hlasy zvolen Kylar Petr ml.
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7) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schválilo Strategii města Stárkova. Jedná se
o otevřený dokument, který bude podle aktuální situace, výši finančních prostředků a potřeb
obyvatel města upravován. Vychází z analýzy současného stavu.
schváleno 6hlasy
8) Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty města k provádění rozpočtových
opatření do výše 10 000,-Kč v jednotlivých případech.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta města provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou.
schváleno 5hlasy
zdržel se 1
9) Zastupitelstvo města Stárkova se seznámilo a schválilo změny vnitřní směrnice č. 4
a organizačního řádu
schváleno 5hlasy
nepřítomen 1
10) Zastupitelstvo na základě žádostí projednalo prodej následujících pozemků z majetku Města
Stárkova a zároveň konstatovalo, že záměr prodat pozemky byl řádně zveřejněn dle § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce města minimálně 15 dní před konáním veřejného
zasedání. ZM se dohodlo, že o prodeji pozemků z majetku města bude hlasovat jednotlivě. Cena
prodávaných pozemků bude stanovena zastupitelstvem podle kvality, umístění a tržní ceny
pozemku. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
(a) Adamcová Simona, Rokytník čp. 81, 549 31 Hronov
Zastupitelstvo města Stárkova revokuje usnesení č. 28/2007/4 bod a) o prodeji části pozemku
č. 184/5 Patrné Veronice, která požádala o zrušení prodeje, protože objekt stojící na tomto
pozemku prodala paní Adamcové Simoně a ta si podala svoji žádost o prodej pozemků č. 182/1 a
184/5 o výměrách 316 m2 a 289 m2
pozemková parcela
výměra
druh pozemku
pozemková parcela
výměra
druh pozemku
katastrální území
lokalizace dle místního názvu

č. 182/1
316 m2
trvalý travní porost
č. 184/5
289 m2
ostatní plocha
Bystré u Stárkova
Pozemky vedle dílny Patrných
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Zastupitelstvo schvaluje prodej tohoto pozemku a z důvodu, že se jedná o rovný pozemek s velmi
dobou dostupností od cesty stanovuje cenu na 30,-Kč/m2. Prodejní cena bude uhrazená při podpisu
kupní smlouvy a všechny náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Schváleno 6hlasy
(b) PhDr. Suchomel Filip a Mgr. Suchomelová Marcela, Na Kampě 8, 118 00 Praha 1
pozemková parcela
výměra
část
druh pozemku
katastrální území
lokalizace dle místního názvu

č. 758/4
6 894 m2
asi 250 m2
ostatní plocha
Bystré u Stárkova
pozemek pod hřištěm v Bystrém

Zastupitelstvo schvaluje prodej tohoto pozemku a cenu stanovuje na 30,-Kč/m2. Kupující hradí
geometrický plán a další náklady spojené s prodejem. Prodejní cena bude uhrazená při podpisu
kupní smlouvy.
Schváleno 6hlasy
(c) Jezberová Soňa, Stárkov-Horní Dřevíč čp. 71
Zastupitelstvo města Stárkova revokuje usnesení č. 28/2007/4 bod c) o prodeji pozemku č. 160/3
a č. 159, kde byla odsouhlasená cena 30,-Kč/m2. S touto cenou kupující nesouhlasí, protože
pozemek č. 159 je bažinatý, nelze je adekvátně využít a nesousedí s jejich domem, ale pozemkem.
Chtějí tento pozemek udržovat tak, aby se zlepšil stav celé lokality.
pozemková parcela
výměra
druh pozemku
pozemková parcela
výměra
druh pozemku
katastrální území
lokalizace dle místního názvu

č. 160/3
58 m2
zahrada
159
752 m2
louka
Horní Dřevíč
Pozemky vedle čp. 71, Horní Dřevíč

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. 159 a cenu stanovuje na 5,-Kč/m2. Pozemková parcela
č. 160/3 o výměře 58 m2 se bude prodávat za cena 30,-Kč/m2. Kupující hradí náklady spojené
s prodejem. Prodejní cena bude uhrazená při podpisu kupní smlouvy.
Schváleno 6hlasy

11) Různé
•

P. Šedivý opět otevřel problém s prodejem městských bytů a upozornil přítomné členy
zastupitelstva, že již dva roky se toto řeší na zasedáních a zatím bez seriozního výsledku. Jeho
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zájem o odkoupení bytu v čp. 115 Stárkov, ve kterém bydlí, stále trvá. Naposledy se tato
problematika řešila 31.10. 2007 na 4. veřejném zasedání, kde bylo neoficiálně rozhodnuto, že
se nechá vypracovat znalecký posudek o ceně nemovitosti dle zákona, jehož součástí bude
i cena obvyklá ( tzn. tržní ) a bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí při eventuelních
prodejích. Zkušebně byl tedy jeden úřední odhad zadán a zhotoven znalcem panem Ing. Tůmou
Pavlem z Hronova. Odhad bytu o výměře 102,79 m2 a cena stanovená tímto odhadem
porovnávací metodou je 2 432,14 Kč/m2. Všichni nájemci z domů čp. 9, čp. 115, čp. 163
a čp. 190 budou poznáni na pracovní zasedání Zastupitelstva města Stárkova ve středu dne
5.3. 2008 od 18 hodin na radnici, kde se bude projednávat tato problematika a budou navržena
pravidla prodeje. Zastupitelé budou očekávat připomínky a návrhy nájemníků, které budou
po posouzení podkladem pro rozhodnutí o prodeji bytů na dalším veřejném zasedání.
•

Pan Kašpar a Frindt Pavel informovali přítomné o možnosti opravy a penetrace cesty
ke hřbitovu financované sponzorem strany KSČM. Konkrétní jméno sponzora odmítli uvést.

•Pan Tomek Bohumil se zajímal o požárních nádržích v Bystrém, protože v místě není žádný
hydrant. Starosta SDH pan Pernica Bř. uváděl místa, odkud by v případě požáru byli nuceni brát
vodu na hašení.
V 20,05 hod. bylo veřejné zasedání ukončeno starostou města.
Usnesení:
1/2008/1 Schválení programu veřejného zasedání
2/2008/1 Volba místostarostky paní Bártové Anny
3/2008/1 Schválení zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru
4/2008/1 Schválení rozpočtu na rok 2008
5/2008/1 Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ ve Stárkově za rok 2007
6/2008/1 Volba pana Kylara Petra ml. do Školské rady delegovaného za město
7/2008/1 Schválení strategie Města Stárkova
8/2008/1 Schválení kompetencí starosty k provádění rozpočtového opatření
9/2008/1 Schválení změn vnitřní směrnice č.4 a organizačního řádu
10/2008/1 Schválení prodeje městských pozemků

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

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

----------------------------------------Rudolf Pernica – starosta města

------------------------------------------Říha Pavel – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 21.2. 2008
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.
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