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Zápis č. 3/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 21. 05. 2014 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva Města Stárkova:

Bártová Anna
Frindtová Alena
Kleprlík René
Kylar Luboš
Pernica Rudolf

Omluveni:

Hurdálek Pavel
Šrejber Štefan

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Bártová Anna
Frindtová Alena

Zapisovatel:

Nováková Olga Ing.

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Program veřejného zasedání
Projednání směrnice č. 11 o schválení účetní závěrky
Projednání účetní závěrky Města Stárkova
Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace
Projednání závěrečného účtu Města Stárkova
Projednání rozpočtových opatření č. 1/204, 2/2014 a č. 3/2014
Projednání výběru dodavatele infrastruktury pro 6 RD u hřbitova
Projednání výběru dodavatele stavby kanalizace a ČOV ve
Stárkově
Projednání přijetí dotace na kulturní akce od MAS Stolové hory
Projednání výběru autorského dozoru
Koupě pozemku

V 18.15 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje program dnešního veřejného zasedání.
Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje směrnici č. 11 o schválení účetní
závěrky Města Stárkova a stanovuje jeho zásady.
Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Starosta přerušuje veřejné zasedání, dostavil se omluvený chybějící zastupitel pan Štefan
Šrejber. Tímto je na pokračování veřejného zasedání konaného 21. 05. 2014 přítomno
6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
3) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo návrh účetní závěrky města Stárkova
za rok 2013. Zastupitelstvo Města Stárkova nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo Města Stárkova tímto schvaluje účetní závěrku města Stárkova za rok 2013.
Zároveň zastupitelstvo Města Stárkova rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši
1 726 829,32 Kč v r. 2014 na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.
Účetní závěrka včetně všech zákonem přepsaných výkazů, tj. rozvaha 2013, výkaz zisku
a ztrát 2013, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, inventarizační
zpráva z inventury 2013, zápisy z kontroly finančního výboru za rok 2013, protokol
o hlasování jsou k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Stárkov.
Výkazy o schválení účetní závěrky Města Stárkova za r. 2013 bude do 30. 6. 2014 odeslán
na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo návrh účetní závěrky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2013. Zastupitelstvo Města Stárkova nezjistilo, že by účetní
závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo Města Stárkova tímto schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2013.
Výsledek hospodaření této organizace v r. 2013 činil 58 374,54 Kč. Zlepšený hospodářský
výsledek se použije na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku z minulých let.
Účetní závěrka včetně všech zákonem přepsaných výkazů a protokolu o hlasování jsou
k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Stárkov.
Výkazy o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stárkov za r. 2013
bude do 30. 6. 2014 odeslán na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města
a závěrečným účtem města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2013 krajským úřadem s výhradou. Byly zjištěny méně závažné
chyby a nedostatky, zápis neuvádí žádná rizika v hospodaření Města Stárkova dle par. 10,
odst. 4, písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb.
Závěrečný účet včetně všech zákonem přepsaných výkazů, tj. FIN 2013, rozvaha 2013,
výkaz zisku a ztrát 2013, vyúčtování dotačních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně, přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček, roční účetní závěrka
příspěvkové organizace. Všechny zákonem předepsané výkazy jsou k nahlédnutí
v kanceláři MěÚ Stárkov.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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6) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2014,
2/2014 a č. 3/2014, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. Starosta seznámil přítomné
s příjmy i výdaji, kterých se výše uvedená rozpočtová opatření týkají. Například dar klubu
Stonožka, přípěvek MAS Stolové hory, správní poplatek za stavební řízení.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7)
a) Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje v souladu s doporučením hodnotící komise
jmenované pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Technická
infrastruktura Stárkov – komunikace, kanalizace a veřejné osvětlení“ pořadí nabídek takto:
1. ŠPELDA s.r.o., Říkov 82, 552 03 Česká Skalice, IČ: 28800125,
2. Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 25275119
3. Vodohospodářské stavby, Společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393,
415 01 Teplice, IČ: 40233308.
Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. Protože nejnižší nabídkovou cenu
nabídl uchazeč ŠPELDA s.r.o., IČ: 28800125 a jeho nabídka byla kompletní, byla tato
nabídka vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 3.698.663,-Kč vč.
DPH.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

b) Zastupitelstvo města Stárkova pověřuje starostu města Stárkova Rudolfa Pernicu,
narozeného 24. 11. 1953, k uzavření smlouvy o díle uzavřené podle ustanovení § 2586 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s dodavatelem díla: „Technická
infrastruktura Stárkov – komunikace, kanalizace a veřejné osvětlení“ s firmou ŠPELDA
s.r.o., Říkov 82, 552 03 Česká Skalice, IČ: 28800125. Cena díla je včetně DPH ve výši
3.698.663,-Kč.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo s výběrovým řízením na dodavatele stavby
nové kanalizace a ČOV a schvaluje:
a)

vyloučení uchazeče „Sdružení GEOSAN – HOCHTIEF“, které tvoří: GEOSAN
GROUP a.s., sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ: 25671464, a
HOCHTIEF CZ a.s., sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ: 46678468,
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Stárkov – splašková kanalizace a
ČOV“ (Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku
veřejných zakázkách dne 23. 12. 2013 pod evidenčním číslem VZ: 359504; dále také
„Veřejná zakázka“) z důvodu, že hodnotící komise posoudila zdůvodnění mimořádně
nízké nabídkové ceny, ke kterému byl tento uchazeč vyzván, jako neopodstatněné
/zdůvodnění komise je obsaženo ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek/, a
proto tuto nabídku vyřadila;

b)

vyloučení uchazeče AQUASYS spol. s r.o., sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská
2488/65, PSČ 591 01, IČ: 25344447, z účasti v zadávacím řízení na Veřejnou
zakázku z důvodu, že hodnotící komise posoudila zdůvodnění mimořádně nízké
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nabídkové ceny, ke kterému byl tento uchazeč vyzván, jako neopodstatněné
/zdůvodnění komise je obsaženo ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek/, a
proto tuto nabídku vyřadila;
c)

vyloučení uchazeče BAK stavební společnost, a.s., sídlem Vodní 177, Střední
Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ: 28402758, z účasti v zadávacím řízení na Veřejnou
zakázku z důvodu, že tento uchazeč neodůvodnil písemně mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, zdůvodnění nepředložil ani později do doby
jednání hodnotící komise, ani nepožádal o případné prodloužení této lhůty. Hodnotící
komise nabídku tohoto uchazeče musela v souladu s ust. § 77 odst. 6 ZVZ vyřadit;

d)

pořadí nabídek ve veřejné zakázce „Stárkov – splašková kanalizace a ČOV“,
navržené hodnotící komisí ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek takto

poř.
č.:

obchodní firma /
jméno a příjmení:

1.

GASCO spol. s r.o.

4.

Stavoka Kosice, a.s.

e)

v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „ZVZ“), rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve
Veřejné zakázce toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako
nejvhodnější;

obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
IČ:
nabídková cena */:

sídlo / místo podnikání:

právní forma:

IČ:

nabídková cena
(bez DPH):

Pardubice Pardubičky, Dělnická
384, PSČ 530 03
Kosice 116, 503 51
Chlumec nad Cidlinou

Společnost s
ručením omezeným

15049035

29 231 902,57 Kč

Akciová společnost

25275119

26 769 656,- Kč

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Akciová společnost
25275119
26 769 656,- Kč bez DPH

Zastupitelstvo Města Stárkova pověřuje
Rudolfa Pernicu, starostu města:
f)

g)

h)

podepsáním rozhodnutí o vyloučení uchazeče „Sdružení GEOSAN – HOCHTIEF“,
které tvoří: GEOSAN GROUP a.s., sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02,
IČ: 25671464, a HOCHTIEF CZ a.s., sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150
00, IČ: 46678468, z další účasti v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku;
podepsáním rozhodnutí o vyloučení uchazeče AQUASYS spol. s r.o., sídlem Žďár
nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01, IČ: 25344447, z další účasti
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku;
podepsáním rozhodnutí o vyloučení uchazeče BAK stavební společnost, a.s., sídlem
Vodní 177, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ: 28402758, z další účasti
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku;
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i)

podepsáním rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce;

j)

podepsáním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce;

k)

podepsání smlouvy o dílo se shora uvedeným vybraným uchazečem takto:
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 ZVZ
uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud
nebudou ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 ZVZ, uzavře
zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání
námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým
v nabídce vybraného uchazeče.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schvaluje přijetí dotace z operačního
programu Místní akční skupiny Stolové hory a pověřuje starostu města Stárkova Rudolfa
Pernicu, narozeného 24. 11. 1953 k podpisu Smlouvy o spolupořadatelství č. 9/2014
na projekt pod názvem „Antický Dětský den Stárkov“, který se bude konat v táboře pod
Vysákem dne 31. 05. 2014 s celkovým rozpočtem 15.000,- Kč, dotace ve výši 7.500,- Kč.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

10) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo s nabídkami na Autorský dozor pro akci
„Stárkov - splašková kanalizace a ČOV“, které předložily následující firmy:
a) firma AKVOPRO s.r.o. – cenová nabídka ve výši 194.300,- bez DPH
b) Jindřich Řezníček - projekce vodárenských a kanalizačních zařízení – cenová nabídka
ve výši 150.000,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo Města Stárkova vybralo a schvaluje na Autorský dozor firmu Jindřich
Řezníček a pověřuje starostu města Stárkova Rudolfa Pernicu, narozeného 24. 11. 1953 k
podpisu smlouvy s touto firmou. Autorský dozor kontroluje dodržování podmínek a vedení
stavby podle schválené projektové dokumentace.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

11) Starosta informoval zastupitele i přítomné o možnosti koupě stavebního pozemku, k.ú.
Stárkov, č. 30/1 od pana Pavla. Na části tohoto pozemku leží přístavba kina a přístupová
cesta k zadnímu traktu kina. Prozatím majitel povolil vedení kanalizační přípojky po jeho
pozemku, Později však má zájem pozemek prodat, jeho představa z cenového hlediska je
220,- Kč za m2, celý pozemek má výměru 720 m2. Tato informace slouží zastupitelům
ke zvážení situace s možnou komplikací vyplývající ze stavby na cizím pozemku, přístupu
do zadní části kina a k jednání o ceně.
Starosta ukončil veřejné zasedání v 20,40 hod.
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Usnesení:
15/2014/3
16/2014/3
17/2014/3
18/2014/3
19/2014/3
20/2014/3
21/2014/3
22/2014/3
23/2014/3
24/2014/3

Schválení programu veřejného zasedání
Schválení směrnice č. 11 o schválení účetní závěrky
Schválení závěrky Města Stárkova za rok 2013
Schválení závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2013
Schválení závěrečného účtu Města Stárkova za rok 2013
Schválení rozpočtové opatření č. 1/2014, 2/2014 a č. 3/2014
Schválení výběru dodavatele stavby infrastruktury pro 6 RD u hřbitova
Schválení výběru dodavatele stavby kanalizace a ČOV ve Stárkově
Schválení přijetí dotace na kulturní akci od MAS Stolové hory
Schválení výběru Autorského dozoru stavby kanalizace a ČOV ve Stárkově

Nováková Olga Ing. – zapisovatelka

Bártová Anna – ověřovatelka zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Frindtová Alena – ověřovatelka zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 27. 05. 2014

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

