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Zápis č. 2/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 18. 05. 2011 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva města Stárkova:

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

Omluvena:

Bártová Anna

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Šrejber Štefan
Frindtová Alena

Zapisovatel:

Nováková Olga Ing.

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Program veřejného zasedání
Projednání zápisu finančního výboru a zápisu kontrolního výboru
Projednání závěrečného účtu města za rok 2010
Projednání rozpočtových opatření č. 1/2011, 2/2011 a 3/2011
Projednání bezúplatného převodu parcely č. 110/5 z majetku státu do majetku města
Projednání příspěvku na úhradu ztráty z provozování autobusového spoje č. 27 a 30
Projednání návrhu dopravního značení a eventuelní instalace retardérů ve školní ulici
Různé:ukončení televizního analogového signálu
- požadované úpravy v zahradě mateřské školy
- rušení některých autobusových linek

V 18.10 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Při schvalování programu zasedání požádal pan Tuček Adolf o rozšíření programu o bod –
prodej pozemků, na které si podal žádosti a projevil nespokojenost s průběhem a především dobou
vyřízení žádostí vedoucí k prodeji pozemků. Předpokládá, že jakmile si podá žádost, bude mu
pozemek neprodleně prodán a budou uspokojeny jeho zájmy. Pracovníky úřadu obvinil ze ztráty
jím podaných žádostí. Starosta toto obvinění rezolutně odmítl a vysvětlil zákonný proces prodeje
pozemků z majetku města a důvody, které konkrétně vedou k prodloužení lhůt. Zastupitelstvo
Města Stárkova uložilo starostovi vypracovat písemné vysvětlení o postupu při prodeji
konkrétních pozemků a zaslat písemnost panu Tučkovi. Poté odmítlo rozšíření programu a
schválilo projednávání dnešního veřejného zasedání dle původního plánu.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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2) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo se zápisem z kontroly finančního výboru
a kontrolního výboru Města Stárkova ze dne 04. 05. 2011, přítomni za finanční výbor Bártová
Anna, Rzeháková Alena a Šubrt Arne a za kontrolní výbor Kleprlík René, Gorgán Josef a Hána
Aleš.
Finanční výbor provedl kontrolu pokladních dokladů za období od 01. 01. 2011 do 04. 05. 2011 a
pokladní hotovosti k 04. 05. 2011, u pokladních dokladů je přiložena výčetka s podpisy
kontrolorů. Dále byl finanční výbor seznámen se zprávou z výsledku přezkoumání hospodaření
Města Stárkova za rok 2010, kterou provedli pracovníci Krajského úřadu v Hradci Králové ve
dnech 22. 09. 2010 a 03. 03. 2011. Při přezkoumání hospodaření města byly zjištěny nedostatky,
na základě kterých se v hospodaření města nejeví žádná rizika a finanční výbor podal návrh na
usnesení.
Kontrolní výbor zkontroloval zápis ze zastupitelstva č. 2N z roku 2010 a v zápis č. 1 z roku 2011,
všechna usnesení jsou splněná.
vzato na vědomí 6hlasy
3) Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečným účtem
města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010
krajským úřadem s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá
tato opatření:
Územní celek bude účtovat k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k
nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí – zajistí starosta a účetní.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo města Stárkova se seznámilo a projednalo změny v rozpočtu Města Stárkova v
roce 2011 a schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2011, 2/2011 a 3/2011, která jsou nedílnou součástí
tohoto zápisu. Starosta seznámil přítomné s příjmy i výdaji, kterých se výše uvedená rozpočtová
opatření týkají. Například příjmy a ihned výdaji jsou finanční položky z dotací pro Základní a
Mateřskou školu Stárkov, kdy Město Stárkov dotace příjme a následně je přeposílá na speciální
účty školy zřízené v rámci dotace, dále ve výdajích a ihned v příjmech je změna v zaúčtování daně
z hlavní činnosti atd.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo bezúplatný převod nemovitosti,
pozemkové parcely č. 110/5 v katastrálním území Stárkov z majetku České republiky, která je ve
správě Úřadu pro zastupování státu ve znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
č. j. UZSVM/HNA/1668/2011-HNAM do majetku Města Stárkova. Jedná se o pozemek o výměře
47 m2, který je součástí místní komunikace v majetku Města Stárkova.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo se situací v dopravní obslužnosti. Od roku 2006 se
Stárkov podílí na úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti u autobusového spoje
č. 640116, linky č. 27 a 30. Tento měsíc po ztroskotání dohody ministerstva financí a krajů o
financování dopravní obslužnosti byl městskému úřadu Stárkov doručen seznam dalších linek ke
zrušení v případě, že se Město Stárkov nebude finančně podílet na úhradě jejich ztráty. Především
byla zmíněna linka odjíždějící ze Stárkova ve 21.40 hodin, která je však špatně načasovaná. Pro
obyvatele, kteří dojíždějí do práce mimo Stárkov a pracují v nepřetržitých provozech na noční
směny, jede autobus pozdě, nestihnou začátek noční směny, takže se do zaměstnání musí
dopravovat náhradním způsobem a linku nevyužívají. V případě, že by autobus vyjížděl přibližně
o půl hodiny dříve, bude spoj využíván. Zastupitelstvo pověřilo starostu k vyvolání jednání
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s firmou OREDO. Není možné, aby veškerou tíhu ztráty z dopravní obslužnosti hradilo Město
Stárkov. Jednalo by se přibližně o 100 000,- Kč ročně.
7) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo opakující stížnosti obyvatel na dopravní situaci na
místní komunikaci kolem školy a obavy o zdraví dětí. Nezodpovědní řidiči ji využívají jako
zkratku, přestože je opatřena značkou průjezd zakázán a jezdí zde nepřiměřenou rychlostí. Jedním
z návrhů byla instalace retardérů. Na základě této situace a rozboru dopravní situace s průjezdností
dané komunikace a mimo jiné i úpravou přednosti v návaznosti na připojení na komunikaci
vedoucí přes náměstí byl vytvořen návrh dopravního značení v souladu s právními normami. Jedná
se však o velké množství značek. Návrh byl zaslán na Dopravní inspektorát Policie ČR
k posouzení. Přestože diskuse přinesla mnoho jiných návrhů, je třeba počkat na vyjádření
příslušných orgánů.
8) Různé
-

Dne 30. 06. 2011 bude z vysílače Černa hora ukončen příjem analogového vysílání a
začne digitální. Může se stát, že v členité krajině jako je naše, mohou mít v některých
nemovitostech problémy s přijímání tohoto digitálního signálu. Programy ČT 1 a ČT 2
přijímané z vysílače na škole ve Stárkově budou i nadále vysílat analogově.

-

Starosta informoval přítomné o schůzce matek dětí, které navštěvují mateřskou školu ve
Stárkově s pedagogickým personálem a starostou. Jednalo se o jejich nespokojenosti
jednak s pedagogickou prací vedoucí učitelky a dále s vybavením zahrady hracími prvky.
Úpravy na zahradě jsou závislé na několika činitelích. Jednak zda se bude realizovat
projekt zateplení této budovy se spolufinancováním z dotačního titulu „ Zelená úsporám“,
dále zda se zrealizuje přístavba s rozšířením sociálního zařízení, které jako jediné limituje
maximální počet dětí ve školce. Pokud se budou provádět stavební práce na vlastní
budově, většina úprav na zahradě je možná až po ukončení těchto prací. Přípravné práce
probíhají a některé návrhy úprav na zahradě vypracoval projektant Ing Petr Tuček.
Z uvedené schůzky však nevzešel žádný podnětný návrh, který bylo možno realizovat
nebo zapracovat do daných návrhů.

-

Starosta na základě žádosti, přečetl rozpočet na boudu na horním hřišti. Materiál, to je
štěrk, beton, lepenka, střešní krytina, spojovací materiál, barva a tesařské práce stály
55 781,- Kč. Není ohodnoceno použité vlastní dřevo a práce zaměstnanců úřadu.

-

Starosta dále přečetl rozpočet na kulturní akci „Čarodějnice 2011“. Celkové náklady
představují částku 10 014,- Kč, poháry pro nejlepší čarodějnice zajistil v hodnotě 1 500,Kč sponzorsky pan Pernica Martin, příjem z dobrovolného vstupného a finančního
sponzorského daru pana Veselého Jiřího činil celkem 9 245,- Kč. Tato úspěšná akce
nemá tedy žádný negativní finanční dopad na městskou kasu především z důvodu
velkého množství dobrovolné práce mnoha účastníků, za co jim patří poděkování.

-

Paní Hofmannová připomněla příslib na opravu cesty v Horním Dřevíči. Byla ujištěna, že
se s opravou cesty v dohledné době počítá. Po ukončení rozdělaných a přípravných prací
na letní sezonu je v plánu právě tato cesta.

-

Ve velmi špatném stavu jsou lavičky na vyhlídce „Vysák“, které by bylo vhodné také
v dohledné době opravit.

-

Slečna Kylarová Lucie vznesla dotaz, zda by zastupitelstvo neuvažovalo se zviditelněním
Stárkova formou turistických vizitek.

Starosta ukončil VZ v 19.50 hod.
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Usnesení:
5/2011/2
6/2011/2
7/2011/2
8/2011/2
9/2011/2

Schválení programu veřejného zasedání ZM konaného dne 18 05. 2011
Projednání zápisu finančního a kontrolního výboru
Schválení závěrečného účtu města za rok 2010
Schválení rozpočtových opatření č. 1/2011, 2/2011 a 3/2011
Schválení bezúplatného převodu pozemku do majetku Města Stárkov

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Frindtová Alena – ověřovatelka zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Šrejber Štefan – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 30. 05.2011

Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.

