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Zápis č. 6/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 01. 10. 2014 v radnici 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:

Bártová Anna
Hurdálek Pavel

Zapisovatelka:

Nováková Olga

Program jednání:
1) Program veřejného zasedání
2) Projednání přijetí dotací a podepsání smluv
3) Projednání zápůjčky VAK Náchod a.s.
4) Projednání rozpočtového opatření
5) Různé
V 17.15 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje program dnešního veřejného zasedání.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje podporu určenou výhradně
na akci"Stárkov - splašková kanalizace a ČOV",
a) přijetí dotace z Fondu soudržnosti v maximální výši 20 953 746,00 Kč. Dotace ze státního
rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS
115D112001305,
b) přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí ve výši 1 232 573,29 Kč,
c) přijetí úročené zápůjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí ve výši 2 465 146,60 Kč úročenou roční úrokovou sazbou 1,00 %,
d) přijetí smlouvy č. 12132441 o poskytnutí podpory (souhrnně je tak označovaná dotace a zápůjčka)
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí,
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e)

f)

že pohledávky SFŽP ČR vzniklé poskytnutím půjčky podle této smlouvy budou zajištěny
zástavním právem zřízeným podle zástavní smlouvy č. 12132441 – Z. Vklad zástavního práva
ve prospěch SFŽP ČR bude zapsán na příslušném katastru nemovitostí.
Jako zástava budou sloužit nemovitosti - lesní pozemky s příslušejícími lesními porosty:
1.) Katastrální území: Bystré u Stárkova list vlastnictví č. 10001
parc. č. 357/7, 809/3, 831/9, 831/10, 833/3 - lesní pozemek.
2.) Katastrální území: Stárkov list vlastnictví č. 10001
parc. č. 447 a 974 lesní pozemek.
3.) Katastrální území: Horní Dřevíc list vlastnictví č. 10001
parc. č. 104/1 - lesní pozemek.
Cena lesních pozemků a lesních porostů ve výši 4 184 810,-Kč je stanovena znaleckým posudkem
č. 574-23/14 a jeho přílohami. Znalecký posudek vypracoval 14. 4. 2014 znalec Ing. Tomáš
Dohnanský, Na třešňovce 184, 552 11 Velichovky.
pojistné plnění z Pojistné smlouvy č. 77208, pojištění hospodářských rizik, uzavřené mezi Městem
Stárkov a Kooperativa pojišťovna, a.s., bude vinkulován ve prospěch SFŽP ČR.

Zastupitelstvo Města Stárkova pověřuje
starostu Města Stárkova Rudolfa Pernicu k uzavření:
- Smlouvy č. 12132441, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí,
- Zástavní smlouvy č. 12132441 – Z,
- dohodu o vinkulaci pojistného plnění z Pojistné smlouvy č. 7720837754 uzavřené mezi Městem
Stárkov a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní
665/21, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 471 16 617 ve prospěch SFŽP ČR
se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
(korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4), IČ: 00020729 a podpisem související
dokumentace.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje poskytnutí účelově vázané zápůjčky
ze strany Města Stárkova jako vypůjčitele na stavbu „ Stárkov – zokruhování vodovodu pod
školou“, firmě Vodovody a kanalizace Náchod a.s. jako vydlužitelce, která provede výběrové řízení
dodavatele stavby a zabezpečí stavbu v plném rozsahu. Realizace stavby bude v říjnu až listopadu
2014.
Zápůjčka bude vrácena zapůjčiteli v ročních splátkách ve výši po 109 900,00 Kč, splatných vždy
k 30. 10. daného roku počínaje k 30. 10. 2015. Poslední splátka zápůjčky bude uhrazena ve výši
109 900,00 Kč nejpozději ke dni k 30. 10. 2019. Úroky budou vypočteny vždy k 31. 10. a uhrazeny
do 30. 11. každého roku půjčky.
Zastupitelstvo Města Stárkova zplnomocňuje starostu pana Rudolfa Pernicu k podpisu „Smlouva
o zápůjčce č. VP 02/2014“, uzavřená podle § 2390 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění ve výši 549 500,00 Kč s firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s na dobu 5 let
a úroková sazba se bude odvíjet od DS ČNB dle přiložené smlouvy.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje rozpočtové opatření Města Stárkova
č. 7/2014. Starosta seznámil přítomné s příjmy i výdajem, kterých se výše uvedené rozpočtové
opatření týká. Jedná se o uvedenou zápůjčku pro VAK Náchod a.s. na straně výdaje a zdrojem se staly
nevyčerpané finanční prostředky na opravy silnic nebo prostředky rozpočtované na pořízení nového
územního plánu, které budou potřeba až v následujícím roce.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Různé:
- Pan Rzehák vznesl dotaz, jakým způsobem bude nakládáno v budoucnosti s biologickým odpadem.
Odpad bude likvidován v rámci budované ČOV a následně odvážen po částečné fermentaci, která sníží
objem tohoto odpadu a bude předáván specializovaným firmám.
Usnesení:
35/2014/6 Schválení programu veřejného zasedání ZM
36/2014/6 Schválení dotace a podpis smluv se SFŽP ČR
37/2014/6 Schválení zápůjčky firmě VAK Náchod a.s. na stavbu vodovodu „Stárkov – zokruhování
vodovodu pod školou“
38/2014/6 Schválení rozpočtového opatření č. 7/2014

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Bártová Anna – ověřovatelka zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Hurdálek Pavel – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 08. 10. 2014.

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

