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Zápis č. 4/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 16. 06. 2014 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva města Stárkova:

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

Omluven:

Šrejber Štefan

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Hurdálek Pavel
Kleprlík René

Zapisovatelka:

Nováková Olga

Program jednání: 1) Schválení programu veřejného zasedání
2) Projednání rozpočtových opatření č. 4/2014 a 5/2014
3) Projednání námitky uchazeče o veřejnou zakázku stěžovatele
AQUASYS spol. s.r.o., sídlo Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65,
PSČ 591 01, IČ: 25344447 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení
uchazeče v zadávacím řízení a dále proti rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky “ Stárkov – splašková kanalizace
a ČOV “
4) Různé

1) Zastupitelstvo Města Stárkova schválilo program dnešního veřejného zasedání.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schválilo rozpočtová opatření č. 4/2014
a 5/2014, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 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 do Evropského parlamentu. Na druhé straně
jsou výdaje spojené s výše uvedenou dotací rozděleny do příslušných účetních kapitol.
Neplánované výdaje byly také při nezbytné modernizaci výpočetní techniky, která musí mít
takové technické parametry, které zvládají operační systémy nové generace. Například banky
avizují, že nebudou podporovat starší systémy než Windows 7.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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3) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo s podáním námitky uchazeče o veřejnou zakázku
AQUASYS spol. s.r.o., sídlo Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01, IČ: 25344447
proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče v zadávacím řízení a dále proti rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Veřejné zakázky “ Stárkov – splašková kanalizace
a ČOV “. Městu Stárkov bylo doručeno podání na konci odvolací doby dne 06. 06. 2014.
AQUASYS spol. s.r.o. se domáhala zrušení rozhodnutí o jejich vyloučení z účasti v zadávacím
řízení a zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Firma však byla vyloučená, protože
nepodala opakovaně dostačující zdůvodnění, jak je schopna za mimořádně nízké ceny stavbu
pořídit, kalkulované ceny v mnoha položkách neodpovídaly reálným podmínkám. Tato situace
byla vážná, mohla ohrozit stavbu i přijetí dotace. Dopoledne před veřejným zasedáním byl
problém vyřešen, neboť firma vzala podané námitky zpět a usnesení č. 22/2014/3 schválené na
veřejném zasedání dne 21. 05. 2014 zůstává v platnosti.
Různé:
-

S firmou EKO-KOM, a.s. byla uzavřená smlouva dne 26. 05. 2005 o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů. Od ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský
zákoník, který přináší některé změny do smluvních vztahů a změnily se i podmínky
autorizace této firmy a tyto skutečnosti vedou k procesu změn ve smlouvách a potřebu
uzavřít aktuální smlouvy. Firmy dodávající na trh výrobky v obalech dle stanovených
pravidel odvádí část finanční prostředků do systému zajišťující jejich likvidaci. Tímto
prostředníkem je právě firma EKO-KOM, a.s. Ta je přerozděluje zpracovatelům i obcím,
které mají ze zákona povinnost zajišťovat likvidaci komunálního odpadu. Spolupráce
s firmou EKO-KOM, a.s. je pro obec velice výhodná. Město Stárkov v roce 2013
obdrželo od jmenované firmy odměnu ve výši cca 97.000,- Kč a tato částka snižuje
náklady města na likvidaci komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Stárkova pověřuje
starostu města Stárkova, pana Rudolfa Pernicu, narozeného 24. 11. 1953, k uzavření nové
smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně dodatku č.1.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

-

Starosta informoval přítomné o nabídkách koupě elektrické energie od jiných prodejců
mimo ČEZ Prodej, s.r.o. údajně za výrazně snížené ceny. Velice aktivní v nabídkách je
zástupce firmy Amper Market a.s. Vyčíslil Městu Stárkovu úsporu z celkové ceny za
všechny spotřeby ve výši 50 000,- Kč. V této oblasti působí mnoho firem, které se
předhání v nabídkách a často slibované úspory neodpovídají skutečnosti. Rovněž i obec
může nakupovat energii přímo na burze. Pan Kleprlík René si vzal podklady a pokusí se
zjistit realitu. Výpočet ceny za el. energii není jednoduchý. Celková cena odráží druh
tarifu, stálé platy, silovou elektřinu, cenu za distribuci, platby za ekologickou daň, atd.
Orientovat se v dané problematice je komplikované.

-

Starosta informoval přítomné o možnosti koupě stavebních pozemků u hřbitova. Zatím
je prodaný pouze jeden pozemek, takže je zájemcům k dispozici ještě pět pozemků.
Firma ŠPELDA s.r.o., vítěz veřejné zakázky malého rozsahu „Technická infrastruktura
Stárkov – komunikace, kanalizace a veřejné osvětlení“ začala se skrývkou ornice
v místech, kde jsou plánované přístupové komunikace.

-

Starosta informoval přítomné, spolu s pozvánkou na veřejné projednávání Integrované
strategie území MAS Stolové hory na 18. 06. 2014 od 18 hodin do Hronova, sál Josefa
Čapka, o potřebě zapojení občanů a různých složek i firem do této skupiny. Cílem těchto
skupin je pomáhat rozvoji regionu, vytvářet finanční zdroje s možností ekonomicky
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podporovat místní aktivity. Využít těchto zdrojů mohou města i obce, podnikající osoby,
nejrůznější spolky, hospodařící zemědělci, atd.
-

Z důvodu uzávěrek cest od Police nad Metují do Bukovice a v Hronově - Zbečníku vedou
objízdné trasy také Stárkovem. Občané si stěžují na rychlou a bezohlednou jízdu
kamionů. Ve Stárkově jsou dvě místa, která jsou velice problematická. Cesta podle
potoka směrem na Vápenku a tzv. Pražská. Obě komunikace jsou v mnoha místech úzké,
s možností jízdy pouze jedním směrem. Krajnice cesty podél potoka je sice označená,
přesto je při průjezdu těžkých nákladních automobilů velké nebezpečí jejího utržení
a pádu vozidla do potoka. Jelikož se jedná o krajskou komunikaci, bylo by vhodné znovu
písemně upozornit oprávněné osoby na stav krajnice této komunikace ze strany od potoka
a vyvolat nové jednání a požadovat nápravu. Je rovněž nebezpečí, že při stavbě
kanalizačního řadu v této komunikaci se stane Město Stárkov jako investor stavby
původcem špatného stavu. Občané dále požadují snížení průjezdné rychlosti
po komunikacích, kde vedou objížďky.

-

V letošním roce se uskutečnil první ročník Olympijského víceboje základních škol,
do kterého se zapojilo 540 škol a v rámci soutěže sportovalo více než 90 000 dětí a naše
základní škola v kategorii malých škol do 100 žáků se umístila na prvním místě.
Je to veliký úspěch a patří velké uznání především pedagogickému sboru. Druhý den
si jedou zástupci pedagogů a děti do Prahy pro odměnu ve výši 30 000,- Kč určenou na
nákup sportovního vybavení. Tato informace sklidila uznalý potlesk přítomných.

-

Jako poslední bod veřejného zasedání začala debata obyvatel o jejich přípojkách. Jelikož
se jednalo o konkrétní dotazy majitelů jednotlivých přípojek, které není třeba projednávat
veřejně, přistoupilo se k ukončení veřejného zasedání.

Starosta ukončil VZ v 19,00 hod.
Usnesení:
25/2014/4 Schválení programu veřejného zasedání ZM konaného dne 16. 06. 2014
26/2014/4 Schválení rozpočtových opatření č. 4/2014 a 5/2014
27/2014/4 Schválení uzavření nové smlouvy s firmou EKO-KOM a.s.

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Kleprlík René – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Hurdálek Pavel – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 20. 06. 2014.
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.

