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Zápis č. 1/2011
z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 23. 02. 2011 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva města Stárkova:

Bártová Anna
Frindtová Alena
Hurdálek Pavel
Kleprlík René
Kylar Luboš
Pernica Rudolf
Šrejber Štefan
100% účast

Ověřovatelé zápisu:

Kleprlík René
Kylar Luboš

Zapisovatel:

Nováková Olga Ing.

Program jednání:
1) Program veřejného zasedání
2) Projednání rozpočtu na rok 2011
3) Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2010 a rozpočtu na rok 2011
4) Projednání smlouvy na vypracování nového územního plánu Stárkova
5) Různé
V 18.10 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo Města Stárkova schválilo program dnešního veřejného zasedání.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo návrh rozpočtu města na rok 2011 a zároveň
konstatovalo, že rozpočet byl řádně zveřejněn dle § 11 odst. 3 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, na úřední desce města minimálně 15 dní před konáním veřejného
zasedání. Starosta nastínil ekonomickou situaci města v oblasti příjmů a výdajů v návaznosti
na jeho potřeby. Předpoklad výše příjmů je 7 649 860,- Kč a výdajů 8 018 760,- Kč. Rozpočet je
navržen jako schodkový a schodek bude uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let
542 900,- Kč, po odečtu splátky půjčky 174 000,- Kč, rozdíl činí 368 900,- Kč. V případě, že
dojde k navýšení příjmů (například dotace, které nemohou být součástí rozpočtu), bude provedeno
rozpočtové opatření a povýší se příjmová část rozpočtu. Rozpočet je přílohou zápisu.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schválilo závěrečnou zprávu hospodaření za rok
2010 a vzalo na vědomí návrh rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace města ZŠ a MŠ Stárkov. S touto zprávou seznámil zastupitelstvo města i všechny přítomné starosta. Příspěvková organizace hospodaří s prostředky získávaných z několika zdrojů. Příjem od státu a krajského úřadu
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Královéhradeckého kraje je závislý na počtu dětí. Dalším příjmem školy jsou finanční prostředky
od zřizovatele dle schváleného rozpočtu na rok 2011 a hospodářská činnost. Závěrečná zpráva na
rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011 je přílohou zápisu.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy od zhotovitele platného územního plánu
ing. arch. Milana Vojtěcha na vyhotovení plánu nového. Dle původních pravidel muselo mít
i Město Stárkov nový územní plán do dvou let, jelikož však by mnoho obcí spolu se schvalovacími
orgány do tohoto termínu nové územní plány nestihlo, byl termín platnosti prodloužen
do roku 2015. Město Stárkov patří mezi poslední obce, které mají platný územní plán pouze
v papírové podobě, nový územní plán musí být zpracován také do podoby digitální. Dále občané
chtěli informaci, do kdy mohou vznášet připomínky a eventuelní návrhy na změny. Termín zatím
není možné stanovit. Bude závislý na délce zpracování návrhu jmenovaného plánu, zapracování
požadovaných změn a délce schvalovacího procesu. Při procesu jeho zpracování jsou nezbytná
jednání se zapojením široké veřejnosti, požadované termíny se občané včas dovědí. Zastupitelstvo
se seznámilo se všemi aspekty daného problému, vzalo v úvahu to, že výše jmenovaný zhotovitel
již zná situaci ve Stárkově, platný územní plán vypracovával a jeho nová práce bude moci navázat
na původní. Zastupitelstvo schválilo zadání na vypracování nového územního plánu a pověřilo
starostu podepsání Smlouvy o dílo na zpracování územního plánu Stárkova se zhotovitelem
ing. arch. Milanem Vojtěchem za cenu 346 800,- Kč.
Přítomno: 7
6)

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Různé

Pravidlem při prodeji pozemků bylo, že Město Stárkov neprodávalo pozemky, které jsou cestami.
Vznikla diskuze bez konečného verdiktu, zda by bylo možné prodávat cestu, když je užívaná
pouze žadatelem o její koupi, nevede k nemovitostem ani pozemkům jiných majitelů.
V 18.15 hod. bylo veřejné zasedání ukončeno starostou města.
Usnesení:
1/2011/1 Schválení programu veřejného zasedání
2/2011/1 Schválení rozpočtu na rok 2011
3/2011/1 Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2010 a vzetí na vědomí rozpočtu
na rok 2011
4/2011/1 Schválení zpracování územního plánu ing. arch. Milanem Vojtěchem

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

------------------------------------------Kleprlík René – ověřovatel zápisu

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

------------------------------------------Kylar Luboš – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 28. 02. 2011
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.
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