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Zápis č. 5/2013
z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 27. 11. 2013 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

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Kylar Luboš
Šrejber Štefan

Zapisovatelka:

Nováková Olga

Program jednání:
1) Schválení programu veřejného zasedání.
2) Rozpočtová opatření č. 7/2013 a 8/2013.
3) Rozpočtové provizorium na rok 2014.
4) Rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016.
5) Projednání zápisů kontrolního a finančního výboru z 22. 11. 2013 a 25. 11. 2013.
6) Sestavení inventarizační komise.
7) Revokování usnesení č. 25/2013/4 o projednání prodeje některých pozemků.
8) Projednání prodeje pozemků.
9) Projednání změny ve vypracovávání smluv.
10) Projednání směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
11) Informace o zpracovávání nového územního plánu.
12) Projednání přípojek k nové kanalizaci.
V 17.15 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje program dnešního veřejného zasedání.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje rozpočtová opatření Města Stárkova
č. 7/2013 a č. 8/2013. Starosta seznámil přítomné s příjmy i výdaji, kterých se výše uvedená
rozpočtová opatření týkají. Strana příjmů oproti schválenému rozpočtu byla navýšena například
o dotaci na volby, dotaci na zateplení školky, dotaci, jako příspěvek na projektovou dokumentaci atd.
Na druhé straně jsou výdaje spojené s výše uvedenými dotacemi rozděleny do příslušných účetních
kapitol. Proti předpokladům a schválenému rozpočtu na letošní rok byl větší objem údržbových prací
a oprav zajišťován dodavatelskými firmami a rozpočtové opatření č. 7/2013 snižuje poměr objemu
finančních prostředků na nákup materiálu a na opravy ve prospěch nedokončených investic.
Rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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3) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje rozpočtové provizorium Města Stárkova
na rok 2014.
Město Stárkov nemá před 1. lednem rozpočtového roku schválen rozpočet pro rok 2014, rozpočtové
hospodaření města se proto v době do jeho schválení bude řídit pravidly rozpočtového provizoria.
Režim v období rozpočtového provizoria:
Příjmy:
Jsou přijímány příjmy dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně příjmů, jejichž prodlení by
mělo za následek trvalou ztrátu příjmu.
Výdaje:
1. Město hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městského úřadu a města, přičemž dbá
na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků.
2. Přednostně poskytuje příspěvky vlastní příspěvkové organizaci.
3. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
4. Plní povinnosti z pracovněprávních smluv – výplaty mezd, odvody sociálního a zdravotního
pojištění a daně z mezd.
5. Plní povinnosti vyplývající z právních předpisů – vratky dotací v rámci finančního vypořádání
apod.
6. Řeší havarijní a krizové situace.
7. Financuje rozjeté investiční akce, jejichž zastavení by znamenalo pro město další zvýšené náklady.
Po schválení rozpočtu na rok 2014 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
Přítomno: 7

Pro: 7

Zdrželo se: 0

Proti: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016.
Do rozpočtového výhledu na uvedené roky je promítnut připravovaný projekt na výstavbu nové
kanalizace v centrální části Stárkova s čističkou.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED
PS peněž. prostř. k 1.1.
Třída 1
Daňové příjmy ř. 4010
Třída 2
Nedaňové příjmy ř. 4020
Třída 3
Kapitálové příjmy ř. 4030
Třída 4
Přijaté dotace ř. 4040
Třída 4
Převody z HČ
Příjmy celkem ř. 4200
Třída 5
Běžné(neinv) výdaje ř.4210
Třída 6
Kapitál.(inv) výdaje ř.4220
Výdaje celkem ř. 4430
Příjmy z financování
úvěry krátkodobé - 8113
úvěry dlouhodobé - 8123
krátkodobé dluhopisy -8111
Dlouhodob.dluhopisy -8121
Ostatní – 8117, 8127
Příjmy z financování celkem
Výdaje z financování
splátka krátk. úvěrů - 8114

2014
200
6500
800
300
12532
2000
22332
8000
18414
26414

2015
44
6500
800
200
12530
2000
22074
7300
18414
25714

4500

4500

4500

4500

2016
642
6500
800
200
0
2000
10142
8000
500
8500
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splátka dlouh. úvěrů - 8124
splátka krátk. dluhopisu - 8112
splátka dlouh. dluhop. - 8122
Ostatní – 8118, 8128
Výdaje z financování celkem
Příjmy + financování
Výdaje + financování
Hotovost běžného roku bez PS
Hotovost na konci roku
Přítomno: 7

Pro: 7

174

174

774

174
26832
26588
-200
44

174
26574
25888
-44
642

774
10142
9274
-642
226
Zdrželo se: 0

Proti: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo se zápisem z kontroly finančního výboru ze dne
25. 11. 2013, který provedl kontrolu plnění rozpočtu za poslední uzavřené účetní období - říjen 2013.
Od začátku roku bylo provedeno 8 rozpočtových opatření, zastupitelstvem města bylo schváleno 6.
Podle potřeby budou provedena další rozpočtová opatření ke konci roku a budou schválena
na posledním veřejném zasedání. Na konci roku nebude sestaven rozpočet na rok 2014, proto
zastupitelstvo města musí na posledním veřejném zasedání schválit rozpočtové provizorium
na rok 2014. Byl sestaven plán inventur a inventarizační komise.
Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo se zápisem z kontroly kontrolního výboru ze dne
22. 11. 2013. Zkontrolovali zápisy č. 1, 2, 3, 4/2013, které byly bez připomínek.
Přítomno: 7

Berou na vědomí: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje sestavenou inventarizační komisi pro
rok 2013 dle přílohy zápisu z kontroly finančního výboru ze dne 25. 11. 2013 s účinností
od 30. 11. 2013.
Inventurní komise:
Hurdálek Pavel a Šrejber Štefan
Hána Aleš a Gorgan Josef
Konečný Zdeněk a Šolcová Alžběta
Rzehaková Alena a Šubrt Arne
Kleprlík René a Kylar Luboš
Bártová Anna a Frindtová Alena
Bártová Anna
Předseda komise – Bártová Anna
Přítomno: 7

SDH – Stárkov, Bystré a KD Chlívce
město a kino
tábor
zdravotní středisko
mateřská škola a školní jídelna
základní škola
dokladová inventarizace

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7) Z důvodu opravy chyby na geometrickém plánu uvedeného v usnesení č. 25/2013/4 a vypracování
nového, revokuje zastupitelstvo Města Stárkova toto usnesení a přijímá nové s následujícím zněním:
zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje prodej nově vzniklého pozemku parcely č. 485/10 orná půda
o výměře 971 m2, vzniklé oddělením geometrickým plánem č. 225-114/2013 z parcely č. 485/3,
k. ú. Stárkov kupujícím, manželům Tomášovi a Petře Pazderkovým, bytem Kohoutov 86, PSČ 544 01
Dvůr Králové nad Labem za cenu 170,- Kč/m2. Jako podmínky prodeje stanovuje uhrazení podílu na
oprávněných nákladech spojených s připojením odběrného místa k distribuční soustavě ČEZ
Distribuce a. s., tj. připojovací poplatek ve výši 12 500,- Kč kupujícími.
Další podmínkou je, že na koupené parcele kupující postaví pro svou potřebu rodinný dům a zřídí ve
prospěch Města Stárkova na kupované parcele věcné břemeno v následujícím znění.
„Kupující zřizuje ke kupované nemovitosti č. 485/10, uvedené v čl. I. předkupní právo.
Toto předkupní právo se zřizuje jako právo věcné.
Předkupní právo se zřizuje na dobu tří let ode dne vkladu tohoto práva do katastru nemovitostí.
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Kupující se zavazují, že v případě, že by chtěli nemovitost uvedenou v čl. I. jakýmkoli způsobem zcizit,
nabídnou ji nejdříve ke koupi prodávajícímu.
Během trvání předkupního práva toto předkupní právo přechází na všechny další vlastníky předmětné
nemovitosti.
Prodávající je povinen toto své předkupní právo uplatnit do 30 dnů od písemné nabídky učiněné
kupujícími.
V písemné nabídce jsou kupující povinni uvést, zda hodlají zcizit předmětnou nemovitost bezplatně či
úplatně a jakou kupní cenu jim nabízí třetí osoba. Prodávající má právo přesvědčit se o věrohodnosti
výše kupní ceny nabídnuté třetí osobou.
Pokud své předkupní právo prodávající ve výše uvedené lhůtě neuplatní, zůstává mu zachováno i proti
dalším vlastníkům nemovitosti. V případě uplatnění předkupního práva je prodávající povinen zaplatit
kupní cenu do 6 měsíců od uplatnění práva, jinak předkupní právo zanikne.
Předkupní právo se zřizuje bezplatně.
Kupující se zavazují, že do tří let ode dne vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí budou mít
vydané pravomocné stavební povolení pro výstavbu rodinného domu na převáděném pozemku a
postavené 1. nadzemní podlaží.
V případě, že tuto podmínku kupující nesplní, zavazují se do této doby nabídnout převáděnou
nemovitost prodávajícímu ke koupi za stejnou kupní cenu, kterou kupující zaplatili prodávajícímu dle
této smlouvy. V případě, že na tomto pozemku již bude zahájena stavba, předloží kupující
prodávajícímu platný znalecký posudek oceňující tuto stavbu.
V případě, že prodávající uplatní předkupní právo, kupující se zavazují uhradit veškeré náklady
s převodem nemovitostí spojených (tj. náklady na vypracování znaleckého posudku, správní poplatek
z návrhu na vklad vlastnického práva, poplatek za sepsání smlouvy apod.). Závazek, nabídnout
prodávajícímu v případě nabídky předkupního práva stejnou kupní cenu, kterou kupující zaplatili za
nemovitost uvedenou v čl. I. dle této smlouvy, se vztahuje i na případné budoucí vlastníky nemovitosti
až do ukončení doby, na kterou se předkupní právo zřizuje.“
Zastupitelstvo zároveň konstatovalo, že záměr prodat pozemek 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.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8)
(a) Zastupitelstvo Města Stárkova revokuje usnesení č. 17/2009/2 o prodeji části parcely č. 1079/3,
část III., k. ú. Stárkov o výměře cca 80 m2 manželům Jaroslavu a Zuzaně Martincovým,
Stárkov čp. 165. Uvedená část pozemku se nachází mezi cestou s asfaltovým povrchem a hranicí
pozemku k nemovitosti čp. 165 a je přístupovou cestou k domu. Městský úřad Hronov, odbor
výstavby dal souhlas s dělením pozemků s tím, že nově vzniklé pozemky se prodají vlastníkům
sousedních pozemků. Dotčený pozemek vyměřený geometrickým plánem č. 195-445/2009,
parc. č. 1079/6, k.ú. Stárkov o výměře 70 m2 však sousedí s pozemkem v majetku matky paní
Martincové paní Evy Frankové. Všechny dotčené strany souhlasí s tím, aby výše uvedený pozemek
byl prodán majitelce nemovitosti paní Evě Frankové. Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje
nové usnesení o prodeji pozemku č. 1079/6, o výměře 70 m2 v k. ú. Stárkov a cenu stanovuje na
30,-Kč/m2. Prodejní cena bude uhrazená při podpisu kupní smlouvy a všechny náklady spojené
s prodejem hradí kupující včetně podílu na ceně geometrického plánu, kterým bylo vyměřeno více
pozemků, náklady za něj budou rozděleny mezi kupujícími rovným dílem.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

(b) Hurdálek Pavel ml., 549 36 Stárkov čp. 163,
Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádosti projednalo prodej následujícího pozemku z majetku
města Stárkova a zároveň konstatovalo, že záměr prodat pozemek byl řádně zveřejněn dle § 39 odst. 1
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zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce města minimálně 15 dní před konáním veřejného
zasedání.
Geometrickým plánem číslo 202-218/2010 vyhotovitele Geodezie Náchod s.r.o. Hrašeho 15, 547 01
Náchod, ze dne 03. 8. 2010, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod dne 11. 08. 2010 oddělováním a slučováním vzniklo 7 nových parcel. Jedna z nich
je parcela 455/9 o výměře 309 m2 a ta je dlouhodobě užívána nájemcem bytu, který si koupil pan Pavel
Hurdálek ml. Má se za to, že uvedená parcela patří k bytu pana Hurdálka ml.
Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje prodej pozemku č. 455/9, o výměře 309 m2 v k. ú. Stárkov
panu Hurdálkovi Pavlovi ml. a cenu stanovuje na 30,-Kč/m2. Prodejní cena bude uhrazená při podpisu
kupní smlouvy a všechny náklady spojené s prodejem hradí kupující včetně podílu na ceně
geometrického plánu, kterým je vyměřeno více pozemků, náklady za něj budou rozděleny mezi
kupujícími rovným dílem.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno se změnami v legislativě s návazností na nový
občanský zákoník a schvaluje pro žádosti podané po 1. 1. 2014, na rozdíl od současné praxe, že se
smlouvy při koupi nebo prodeji nemovitého obecního majetku budou nechávat vypracovávat
odborníky v oboru. Tyto osoby s právnickým vzděláním, pochopitelně za úplatu, budou jistou zárukou
profesionálního výstupu, lépe se orientují v případech legislativní nejistoty, která je očekávaná při
absenci výkladů nových zákonů, absenci precedentních soudních rozhodnutí, které jsou součástí
komplexu právního systému, a který se po 1. 1. 2014 bude dotvářet. Tyto osoby jsou v případě chyb
v rámci svých pracovních povinností pojištěny proti možným rizikům. Stěžejní při koupi nebo prodeji
je pořízení takové kupní smlouvy, aby byla schopná vkladu do katastru nemovitosti. V modelové
situaci, kdy zastupitelstvo schválí koupi nebo prodej nemovitého majetku, starosta nebo místostarosta
jako statutární orgán bude muset smlouvu podepsat, ale druhá strana např. z úsporných důvodů pořídí
smlouvu, která nebude schopná vkladu do KN, budou v ní chyby, nemůže úřad města, starosta nebo
místostarosta nést za závadný průběh zápisu do NK jakoukoliv osobní ani finanční odpovědnost.
Pořizovatel takové smlouvy nese ke své tíži veškeré náklady spojené se všemi formalitami při
opakování vkladu do KN nebo zrušení celé transakce, veškeré správní poplatky s opakovanými
žádostmi o vklad do KN, nezbytné cestovní náklady, náklady spojené se zpětným převodem
finančních prostředků (kupní ceny), náklady za ověření podpisů atd.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

10) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schválilo vnitřní směrnici pro evidenci
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 01. 01. 2014 dle zákona 137/2006 Sb.
a novelizací 341/2013 Sb.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

11) Starosta informoval přítomné o stavu rozpracovanosti nového územního plánu, který je jedním
z nejdůležitějších dokumentů obcí a je zásadní pro rozvoj města. Pravděpodobně na únorovém
veřejném zasedání bude předložen zastupitelstvu a začne schvalovací řízení.
Opakovaně upozorňuje na velmi malý zájem občanů na to, o jak důležitý dokument se jedná. V této
době je poslední možnost na přijetí návrhů na změny, k jejich posouzení, eventuelně ještě jejich
zapracováním do nového návrhu.
12) Zastupitelstvo Města Stárkova a přítomní byli seznámeni opakovaně o problematice čištění
odpadních vod. Od roku 2006 mají majitelé nemovitostí povinnost, zajistit si od oprávněných
správních úřadů povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Zastupitelstvo Města
Stárkova v předchozím období rozhodlo, že hlavní zodpovědnost s čištěním odpadních vod přenese
z majitelů nemovitostí v centrální části Stárkova na město a vybuduje novou kanalizaci s čističkou,
získalo na její stavbu dotaci ve výši 25 milionů, má přislíbenou půjčku z fondu ŽP ve výši cca
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3 miliony, bude nucené zajistit financování spoluúčasti na stavbě komerčním úvěrem ve výši cca
9 milionů. Stavební řízení na hlavní stoky nové kanalizace a ČOV je ukončeno. Nyní je na řadě
v celém procesu další závažné rozhodnutí, a to jakým způsobem se zajistí projekčně i stavebně
přípojky k jednotlivým nemovitostem a jakým způsobem se profinancují. V tomto bodě nastala široká
debata. Od otázek, které v průběhu několika let příprav byly mnohokrát zodpovězeny až po nové
reálné názory. Mnohým majitelům nemovitostí je situace jasná, ač si uvědomují, že je čekají
s vybudováním jejich přípojky nezbytné náklady, vítají snahu zastupitelstva velkou část
administrativních úkonů zabezpečit v jednom stavebním řízení a část nákladů profinancovat
z prostředků obce. Někteří majitelé nemovitostí však nechtějí měnit současná pravidla, nechtějí
budovat a financovat své nové přípojky, nečištěnou nebo jen částečně čištěnou odpadní vodu vypouštět
jako dosud, například do příkopů, sousedovi na zahradu, do staré kanalizace, která po vybudování
nové splaškové kanalizace bude sloužit jenom jako kanalizace dešťová, a podobně.
Po ukončení diskuse však zastupitelé nedošli k dohodě, jak zadat projekční kanceláři jednoznačný
návrh, jak postupovat při projektování jednotlivých přípojek, jak na nich vyznačit část veřejnou
spolufinancovanou obcí a soukromou financovanou majitelem nemovitostí. Veřejné části přípojek se
budou stavět spolu s hlavními stokami nové kanalizace a ČOV a musí být tedy součástí dokumentace
pro výběrové řízení dodavatele stavby. Dále nedošlo k dohodě, zda a jak se bude město určitým
podílem účastnit na spolufinancování přípojek nebo zda finanční situace města tento příspěvek
nedovolí. Jedná se o závažné rozhodnutí, které má další negativní dopad na rozpočet Města Stárkova.
Na druhé straně však rychlé rozhodnutí je velice důležité, je na něm závislé celkové dokončení
projektu a je nezbytné pro proces výběru dodavatele stavby.
Pro doplnění informací v oblasti finanční i technické potřebné pro optimální rozhodnutí zastupitelstvo
města schvaluje přerušení VZ a stanovuje pokračování tohoto zasedání na středu 04. 12. 2013 od
17 hodin.
Starosta přerušil zasedání ZM ve 20,30 hod.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

pokračování veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova
ze dne 27. 11. 2013 konaného dne 04. 12. 2013 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

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Kylar Luboš
Šrejber Štefan

Zapisovatelka:

Nováková Olga

V 17.10 hod. bylo zahájeno starostou města pokračování přerušeného veřejného zasedání ze dne
27. 11. 2013.
Pokračování bodu 12)
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Zastupitelstvo města bylo znovu pro potřebu přípravy projektu a stavby přípojek seznámeno
s nezbytnou a jednoznačnou definicí u jednotlivých přípojek rozdělenou na část veřejnou spolufinancovanou obcí a soukromou - financovanou pouze majitelem připojované nemovitostí,
přestože zákon toto nedefinuje.
Zastupitelstvo města schvaluje činnosti, které provede Město Stárkov v souvislosti s výstavbou
kanalizačních přípojek k nově budované kanalizaci v případě, že majitelé připojovaných domů o to
projeví zájem uzavřením písemné smlouvy s Městem Stárkov:
1) zajistí a uhradí vyhotovení projektové dokumentace pro každou přípojku,
2) zajistí hromadně vydaní územního souhlasu příslušným stavebním úřadem pro každou přípojku
a uhradí příslušný správní poplatek,
3) zajistí výběr stavební firmy, která bude provádět stavbu veřejných částí přípojek a zajistí
koordinaci všech souvisejících prací.
Výstavbu části své přípojky, která je vedená od připojovaného domu po šachtu na hranici pozemku,
hradí majitel přípojky.
Na financování tak zvané veřejné části soukromé přípojky se její majitel podílí následovně:
fixní náklady na každou z přípojek
při zohlednění délky přípojky 0-10 m
11-20m
více než 21 m

8.000,- Kč,
+ částka 2 000,- Kč,
+ částka 4 000,- Kč,
+ částka 6 000,- Kč.

Veřejná část přípojky je od hlavního kanalizačního řadu po šachtu uloženou na nejbližším kraji
pozemku majitele dané přípojky ze směru od připojení k řadu. Je-li na kraji pozemku, např. zeď, bude
konec veřejné části v takovém místě, který je stavebně i finančně únosný a je nejblíže kraji pozemku
ve směru před i za hranicí pozemku. V případech, kdy by nebyla splněna podmínka, že přípojka je
připojení nemovitosti k hlavnímu řádu, končí veřejná část přípojky v linii první hrany venkovní zdi
připojované budovy.
U přípojek, které jsou společné pro více domů, bude Město Stárkov po dohodě s majitelem
nejvzdálenějšího domu od hlavního kanalizačního řadu spoluvlastníkem těchto přípojek.
Část vlastněnou Městem Stárkov tvoří úsek od napojení do hlavního kanalizačního řadu společně
s revizní šachtou, umístěnou těsně za hranicí pozemku, který je ve vlastnictví majitele připojovaného
domu.
Město Stárkov uhradí náklady spojené s vybudováním těchto společných úseků. Dále zajistí souhlasy
vlastníků nemovitostí, na kterých budou stavby části přípojek umístěny s jejich strpěním a případně
zřídí věcná břemena.
Vybudování přípojek okolních domů připojených do této společné části hradí majitelé těchto
připojovaných domů
V ojedinělých, odůvodněných případech doložené špatné finanční situace majitelů přípojek, je možné
příspěvek na vybudování přípojky uhradit ve splátkách.
Zastupitelstvo Města Stárkova schválilo a pověřilo starostu k vedení stavebního řízení souvisejícího se
zřízením přípojek, k podpisu nezbytných smluv a přijetí pověření majitelů nemovitostí pro Město
Stárkov k zajištění stavebního řízení. Pověřují starostu vyznačením veřejných částí jednotlivých
přípojek.
Na náklady Města Stárkova budou vybudovány kompletně přípojky v případě nemovitostí, jejichž
majitelé musí na svých pozemcích strpět vedení hlavních řádů, následně strpět věcná břemena
s možností vstupu na pozemky při jejich výstavbě a výstavbě přečerpávacích stanic a následné údržbě.
U majitelů takových pozemků bude docházet k újmě z důvodu snížené kvality pozemků, na zničených
porostech a podobně.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení:
30/2013/5
31/2013/5
32/2013/5
33/2013/5
34/2013/5
35/2013/5
36/2013/5
37/2013/5
38/2013/5
39/2013/5
40/2013/5

Schválení programu veřejného zasedání ZM konaného dne 27. 11. 2013.
Schválení rozpočtových opatřeních č. 7/2013 a 8/2013.
Schválení Rozpočtového provizoria na rok 2014.
Rozpočtový výhled
Vzetí na vědomí zápisů kontrolního a finančního výboru.
Schválení inventarizační komise.
Revokace usnesení zastupitelstva č. 25/2013/4 a schválení nového usnesení o prodeji
parcely 485/10 ve Stárkově u hřbitova.
Schválení prodeje pozemků
Schválení změny ve vypracovávání smluv
Schválení směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Schválení doplňujících podmínek při zpracování projektu přípojek k nové kanalizaci

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Kylar Luboš – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Šrejber Štefan – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 06. 12. 2013.

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

