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Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 10. 11. 2010 na sále budovy Radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva města Stárkova:

Bártová Anna
Frindtová Alena
Hurdálek Pavel
Kleprlík René
Kylar Luboš
Pernica Rudolf
Šrejber Štefan

Účast zvolených členů zastupitelstva města Stárkova – 100%.
Ověřovatelé zápisu:

Kleprlík René
Kylar Luboš
Nováková Olga Ing.

Zapisovatelka:
Program jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Schválení programu veřejného zasedání
Ověření platnosti voleb
Složení slibu zvolenými členy ZM
Stanovení způsobu volby
Volba starosty a místostarosty města
Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
Zřízení finančního výboru a volba jeho předsedy
Zřízení kontrolního výboru a volba jeho předsedy
Zřízení osadního výboru
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Různé

Ustavující veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolal dosavadní starosta
Pernica Rudolf 01. 11. 2010 a bylo vyvěšeno na úřední desce 01. 11. 2010.
V 17.05 hod. bylo ustavující veřejné zasedání zahájeno panem Pernicou Rudolfem, který
byl ostatními členy zastupitelstva města pověřen řízením tohoto zasedání do doby zvolení
nového starosty města Stárkova.
1) Členové zastupitelstva města Stárkova schválili program dnešního veřejného zasedání.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Pan Pernica Rudolf ověřil platnost voleb přečtením oficiálních výsledků voleb a
představením nově zvolených členů ZM Stárkova.
3) Pan Pernica Rudolf přistoupil k dalšímu bodu programu jednání, kterým je složení
slibu členů zastupitelstva města Stárkova. Všech 7 členů ZM složilo slib v souladu s § 69,
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů a stvrdili jej
svým podpisem a převzali osvědčení.
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4) Dále předložil návrh na způsob voleb, a to na volbu veřejnou.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Nejprve proběhla volba starosty města. Zastupitelé byli vyzváni k přednesení návrhů a
pan René Kleprlík navrhl dosavadního starostu, pana Rudolfa Pernicu, který získal ve
volbách nejvíce preferenčních hlasů a to znamená, že má největší podporu voličů. Žádný
jiný návrh nebyl přednesen, proto byli členové zastupitelstva města vyzváni k hlasování.
Přítomno: 7

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Starostou města Stárkova byl zvolen pan Pernica Rudolf.
Dále proběhla volba místostarosty města. Zastupitelé byli vyzváni k přednesení návrhů a
paní Bártová Anna navrhla pana Hurdálka Pavla, který získal ve volbách druhý největší
počet preferenčních hlasů. Žádný jiný návrh nebyl přednesen, proto byli členové
zastupitelstva města vyzváni k hlasování.
Přítomno: 7

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Místostarostou města Stárkova byl zvolen pan Hurdálek Pavel
6) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schválilo jednací řad, jehož nový návrh byl
na zasedání přečten. Příloha k zápisu VZ.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7) Zastupitelstvo města Stárkova navrhlo a schválilo tří členný finanční výbor města
členka výboru
Bártová Anna
členka výboru
Rzeháková Alena
člen výboru
Šubrt Arné
Přítomno: 7

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

členství ve výboru všichni přijímají.
Předsedou výboru je vždy ze zákona člen zastupitelstva, tj. paní Bártová Anna.
Přítomno: 7

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Předsedkyni finančního výboru paní Bártová Anna přijímá.
8) Zastupitelstvo města Stárkova zřídilo tří členný kontrolní výbor města
člen výboru
Kleprlík René
člen výboru
Gorgán Josef
člen výboru
Hána Aleš
členství ve výboru všichni přijímají.
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Předsedou výboru je vždy ze zákona člen zastupitelstva, tj. pan Kleprlík René.
Přítomno: 7

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Předsedu kontrolního výboru pan Kleprlík René přijímá.
9) Zastupitelstvo města Stárkova zřídilo pěti členný osadní výbor v části Bystré
člen výboru
Fiedler Antonín
členka výboru
Frindtová Alena
členka výboru
Hofmannová Blažena Ing.
člen výboru
Konečný Zdeněk
člen výboru
Urbaník Rostislav
Přítomno: 7

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

z důvodu nepřítomnosti nadpolovičního počtu členů osadního výboru bude předseda
volen dodatečně.
10) Zastupitelstvo města Stárkov navrhlo a schválilo výše odměn neuvolněným členům
ZM a členům výborů a navrhlo přijmout následující usnesení č.10/2010/N1:
ZM 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
neuvolněného člena zastupitelstva města splatné od měsíce 11/2010:
neuvolněný člen zastupitelstva
neuvolněný člen zastupitelstva a předseda komise
místostarosta

250,- Kč/měsíc
300,- Kč/měsíc
400,- Kč/měsíc,

odměny členům komisí nepodléhají nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a stanovuje se jim
odměna za jednotlivé účasti
členové komisí

200,- Kč/účast
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

11) Pan Pernica Rudolf předložil návrh na ověřovatele zápisu:
a zapisovatelky:
Přítomno: 7

Pro: 7

Zdrželo se: 0
Kleprlík René
Kylar Luboš
Nováková Olga Ing.

Proti: 0

Zdrželo se: 0

12) Různé.
Starosta poděkoval občanům za důvěru, kterou mu dali ve volbách svými preferenčními
hlasy, je to pro něho signál, že práce uplynulých 20 let nebyla marná. Vždy
upřednostňoval zájmy širšího počtu obyvatel nad zájmy některých úzkých skupin
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obyvatel i v případě, že narážel na nepochopení. Stejnou politiku chce zastávat i v
následujícím volebním období.
Pan Hurdálek Pavel, jako místostarosta, rovněž poděkoval občanům za důvěru
s příslibem, že bude prosazovat projekty, které jsou nezbytné pro rozvoj celého Stárkova,
především stavbu kanalizace s čističkou.
Pan Kleprlík René, jako nový zastupitel a předseda kontrolního výboru má zájem
ovlivňovat práci městského úřadu tak, aby jeho provoz byl ekonomický. Dále má zájem
prosazovat bytovou výstavbu, aby ve Stárkově bydleli mladí lidé s dětmi, aby se zvyšoval
podíl na daních a příspěvky na školu ze strany státu a krajského úřadu a v návaznosti na
ně se snižoval příspěvek na školu od města Stárkova.
Do veřejného zasedání se zapojili i občané a přednesli novým zastupitelům k řešení
několik problémů.
- Problém, který se týká také části Stárkova - Bystré. V minulosti rostlo uvnitř
vesnice malé množství stromů, vesnice byla více prosluněná. Jakmile se na
některých pozemcích přestane sekat tráva, začnou tam růst stromy z náletů nebo
jsou vysazovány jehličnaté stromy přímo u domů (především chalupáři),
přerostou, stíní a začnou být problémem. Nejjednodušší situace je, pokud se
stromy nacházejí na pozemcích města a to rozhodne, zda je nutné stromy pokácet.
V případě, že má někdo stromy, které stíní nebo ohrožují nemovitosti na svém
pozemku, podá si žádost na kácení stromů mimo les a pokud se nejedná o
mimořádné stromy, je kácení povolováno. Větším problémem je, pokud majitel
sousedního pozemku odmítne pokácet stromy i v případě, že sousedovi stromy
stíní nebo ohrožují jeho majetek. Městský úřad v těchto případech nemá žádnou
zákonnou možnost majitele nemovitosti donutit stromy odstranit. Pokud nedojde
k dohodě mezi sousedy, má občan možnost obrátit se na soud s občanskoprávní
žalobou pro narušení jeho vlastnického práva.
- Problém s cestou pod truhlárnou v Horním Dřevíči. Uživatelé cesty mají zájem si
ji sami vyspravit, ale po městu požadují štěrk. V tomto místě však nestačí pouze
vyspravit cestu dalším štěrkem. Je nutné nejdříve cestu stavebně upravit tak, aby
dešťová voda štěrk nesplachovala a dojednat s majiteli sousedních nemovitosti,
aby si zajistili odvod dešťových vod ze střech přilehlých nemovitostí mimo
příslušnou cestu. A potom ji je možno vyspravit, např. štěrkem.
- Problém nepřijetí dětí do školky. V tomto případě maximální počet dětí ve školce
závisí na počtu hygienických zařízení. Vybavenost školky ve Stárkově omezuje
počet zapsaných dětí na 24. Pokud bude třeba přijímat více dětí, představuje to
další stavební úpravy a zvýšení počtu těchto zařízení.
-

Otázka na jednotlivé zastupitele, s jakou vizí šli do voleb, co budou prosazovat při
práci zastupitele v novém volebním období:

-

Hurdálek Pavel - pomáhat prosadit největší a nejdůležitější akci pro rozvoj
Stárkova tj. projekt a poté výstavba kanalizace odpadních vod se stavbou čističky.
Frindtová Alena - dořešení formalit pro vodovod v Bystrém, který provozuje
neoficiální sdružení odběratelů, jako učitelka má zájem o zlepšování vybavenosti
základní školy a opravu střechy na budově školy, která není ve vyhovujícím stavu.
Kleprlík René - stal se prostředníkem pochvaly až z Trutnova na práci učitelů a
kvalitu výuky na základní škole ve Stárkově. V případě výstavby dohlížet na
stavby s ohledem na své znalosti a zkušenosti v této oblasti, prosazovat novou

-
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-

-

výstavbu a dostat do Stárkova nové rodiny s dětmi. Prosazovat výstavbu bytů ve
zdravotním středisku soukromým investorem, tak, aby se zajistily finanční
prostředky na nové prostory zdravotního střediska v radnici.
Šrejber Štefan - prosazovat výhodné podmínky pro bydlení mladých lidi, protože
je škoda, že odcházejí ze Stárkova, dále jako hasič bude hájit zájmy sboru
dobrovolných hasičů.
Bártová Anna - bude podporovat bytovou výstavbu, realizace eventuelních
projektů budou záviset na finančních prostředcích, podporovat nový územní plán
a rozvoj školy.
Kylar Luboš - rekonstrukce cesty ke hřbitovu, která je v ostudném stavu.
Pernica Rudolf - i za cenu nepopulárních opatření, pracovat souběžně na novém
územním plánu, plánu revitalizace památkové zóny, plánu a následně výstavby
kanalizace odpadních vod a čističky, stavbou autobusové zastávky. Všechny
uvedené projekty se musí zpracovávat souběžně, navzájem se prolínají. Opravu
cest je vhodné zařadit do plánu akcí až po dokončení stavby kanalizace, týká se to
i cesty ke kostelu a ke hřbitovu.
Na prodeji zdravotního střediska a v něm výstavbu bytů má také zájem, již několik
let se nabízí k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře a zatím bez úspěchu.
Výtěžek z prodeje tj. minimální částka 2,5 milionu korun českých je třeba na
pokrytí stavebních i dalších prací při zřizování zázemí pro praktického lékaře a
stomatologa na jiném místě, např. v prostorách radnice.
Poté došlo k diskusi, za jakou cenu je reálné prodávat například stavební pozemky
ve Stárkově. Pan René Kleprlík považuje prodej zasíťovaných pozemků za 300350,- Kč/m2 i v podmínkách Stárkova za reálnou. Došlo ke srovnání s Velkým
Poříčí, kde probíhá výstavba nových rodinných domů a pozemky se prodávaly za
cenu 400,- Kč/m2. Výstavbu nových obytných domů je třeba však ovlivňovat tak,
aby i v našich podmínkách nevznikla satelitní městečka, což je ve většině případů
nevzhledný cizorodý prvek, který hyzdí okolí měst.

Dále se již do oficiální diskuse nikdo nezapojil, a proto byla schůze v 19.25 hod.
ukončena.

Usnesení:
1/2010/N1
2/2010/N1
3/2010/N1
4/2010/N1
5/2010/N1
6/2010/N1
7/2010/N1
8/2010/N1
9/2010/N1
10/2010/N1
11/2010/N1

Schválení programu veřejného zasedání
Ověření platnosti voleb
Složení slibu
Stanovení způsobu voleb
Zvolení starosty města Stárkova – Rudolfa Pernici
a místostarosty města Stárkova – Hurdálka Pavla
Schválení jednacího řádu
Zřízení finančního výboru a zvolení předsedy
Zřízení kontrolního výboru a zvolení předsedy
Zřízení osadního výboru v části Bystré
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a komisí
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
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……………………………
Nováková Olga Ing.
zapisovatelka

………………………….
Kleprlík René
ověřovatel zápisu

……………………………
Pernica Rudolf
starosta města

………………………….
Kylar Luboš
ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 18. 11. 2010.

