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Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 06. 11. 2014 na sále budovy radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva města Stárkova:

Cinka Josef
Pernica Rudolf
Mgr. Šedivý Marek
Šubrt Arne
Tobiášová Diana
Urban Petr
Vlach Bohumil

Účast zvolených členů zastupitelstva města Stárkova – 100%.
Ověřovatelé zápisu:

Cinka Josef
Mgr. Šedivý Marek

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Složení slibu zvolenými členy ZM
Schválení programu veřejného zasedání
Stanovení způsobu volby
Volba starosty města
Volba místostarosty města
Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Zřízení finančního výboru a volba jeho předsedy
Zřízení kontrolního výboru a volba jeho předsedy
Zřízení osadních výborů a volba jejich předsedů
Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Projednání dodatku ke smlouvě o úvěru ČS
Projednání zřízení služebnosti inženýrské sítě
Projednání přijetí dotace pro školu
Různé

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolal dosavadní starosta Pernica
Rudolf na 06. 11. 2014, termín konání byl zveřejněn na úřední desce 27. 10. 2014.
V 17.15 hod. bylo ustavující veřejné zasedání zahájeno panem Pernicou Rudolfem, který
byl ostatními členy zastupitelstva města pověřen řízením tohoto zasedání do doby zvolení
nového starosty města Stárkova.
1) Pan Pernica Rudolf nejdříve představil nově zvolené členy ZM Stárkova a poté
přistoupil k složení slibu členů zastupitelstva města Stárkova, slib přečetl a všech 7 členů
ZM složilo slib v souladu s § 69, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění platných předpisů a stvrdili jej svými podpisy a převzali osvědčení.
2) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schvaluje program dnešního veřejného
zasedání.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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3) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schvaluje předložený návrh na způsob
voleb, a to na volbu veřejnou.
Přítomno: 7

Pro: 7

Zdrželo se: 0

Proti: 0

4) Nejprve proběhla volba starosty města. Zastupitelé byli vyzváni k přednesení návrhů
a pan Marek Šedivý navrhl dosavadního starostu, pana Rudolfa Pernicu, který získal ve
volbách nejvíce preferenčních hlasů a to znamená, že má největší podporu voličů. Žádný
jiný návrh nebyl přednesen, proto byli členové zastupitelstva města vyzváni k hlasování.
Přítomno: 7

Pro: 6

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Starostou města Stárkova byl zvolen pan Pernica Rudolf.
5) Dále proběhla volba místostarosty města. Zastupitelé byli vyzváni k přednesení návrhů
a pan Rudolf Pernica navrhl pana Marka Šedivého, který získal ve volbách druhý největší
počet preferenčních hlasů. Žádný jiný návrh nebyl přednesen, proto byli členové
zastupitelstva města vyzváni k hlasování.
Přítomno: 7

Pro: 6

Zdrželo se: 1

Proti: 0

Místostarostou města Stárkova byl zvolen pan Mgr. Šedivý Marek.
6) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schvaluje jednací řad zastupitelstva
města.
Přítomno: 7

Pro: 7

7) Pan Pernica Rudolf předložil návrh na ověřovatele zápisu:

Cinka Josef
Mgr. Šedivý Marek
Ing. Nováková Olga

a zapisovatelky:
Přítomno: 7

Pro: 7

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8) Zastupitelstvo Města Stárkova zřizuje tří členný finanční výbor města
člen výboru
členka výboru
člen výboru

Kleprlík René
Šolcová Jana
Šubrt Arne,

členství ve výboru všichni přijímají.
Předsedou výboru je vždy ze zákona člen zastupitelstva, zvolen byl pan Šubrt Arne.
Přítomno: 7

Pro: 6

Předsedu finančního výboru pan Šubrt Arne přijímá.

Proti: 0

Zdrželo se: 1
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9) Zastupitelstvo Města Stárkova zřizuje tří členný kontrolní výbor města
člen výboru
Gorgán Josef
členka výboru
Komárová Zdena
člen výboru
Urban Petr
členství ve výboru všichni přijímají.
Předsedou výboru je vždy ze zákona člen zastupitelstva, zvolen byl pan Urban Petr.
Přítomno: 7

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Předsedu kontrolního výboru pan Urban Petr přijímá.
10) Zastupitelstvo města Stárkova zatím nezřizuje osadní výbory v jednotlivých částech
města, v případě zájmu ze strany občanů lze je zřídit dodatečně.
11) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schvaluje odměny neuvolněným
členům ZM a členům výborů ve stejné výši jako v uplynulém volebním období s tím,
že je možné výši odměn na základě odvedené práce změnit.
ZM schvaluje odměny na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v posledním znění,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, odměna uvolněného starosty je
stanovená na základě výše uvedeného nařízení, zastupitelstvo o něm nehlasuje.
Odměnu za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva města splatné od měsíce
11/2014.
Neuvolněný člen zastupitelstva
neuvolněný člen zastupitelstva a předseda komise
místostarosta

250,- Kč/měsíc
300,- Kč/měsíc
400,- Kč/měsíc,

odměny členům komisí a členům inventarizační komise nepodléhají nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. a stanovuje se jim odměna za jednotlivé účasti,
členové

200,- Kč/účast.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

12) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
s Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, o úvěru
č. 10071/14/LCD na změnu smlouvy v Čl. II., odst. 3, písmeno f, že dotace bude
dosahovat minimální výši 22.430.000,- Kč. V procesu sjednávání úvěru na krytí
finančních prostředků jako spoluúčasti Města Stárkova na projektu „Stárkov - splašková
kanalizace a ČOV“ se vycházelo z plánované finanční analýzy, jako jednoho z podkladů
žádosti o získání dotace. Ve smlouvě s Českou spořitelnou byly na jejím základě
stanoveny finanční limity, v jakých se budou pohybovat celkové náklady na stavbu.
Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla vysoutěžená nižší cena a ta ovlivnila
celkové náklady, které klesly pod minimální výši 22.500.000,- Kč stanovenou v uvedené
smlouvě. Zastupitelstvo Města Stárkova pověřuje Rudolfa Pernicu, starostu města,
k podpisu dodatku č. 1. ke smlouvě o úvěru č. 10071/14/LCD.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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13) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 1701/2014 ze dne 23. 06. 2014 s firmou Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, 503 51
Chlumec nad Cidlinou s následujícími body:
1. Z důvodu možného rizika zhoršení dopravní dostupnosti stavby v zimních měsících a
v souladu s pokyny SFŽP se smluvní strany dohody na doplnění čl. VI. Platební
podmínky takto:
16.

Zhotovitel předzásobí stavbu potřebným stavebním materiálem, který uloží
v prostorách staveniště nebo – na základě písemného souhlasu objednatele –
na místě, které k tomu účelu má k dispozici nebo které si za tímto účelem
zajistí. Zhotovitel uloží materiál tak, aby nedošlo ke snížení jeho kvality,
technických vlastností a parametrů, přičemž Zhotovitel nebude na
Objednateli uplatňovat náklady na uskladnění a ostrahu dodaného materiálu.
Objednatel souhlasí s tím, aby takto dodaný materiál byl zahrnut do dílčího
plnění Zhotovitele. Okamžikem podpisu zjišťovacího protokolu zástupcem
Objednatele přejde vlastnické právo k materiálu ze Zhotovitele na
Objednatele (odlišně od čl. XV., odst. 1.), čímž není nijak dotčeno ani
omezeno právo Objednatele provést kontrolu kvality provedeného díla až po
zabudování nebo montáži materiálu. Tímto ujednáním není rovněž dotčeno
ujednání o nebezpečí škody na díle dle čl. XV., odst. 3. Dodaný materiál
fakturovaný Zhotovitelem dle tohoto odstavce bude dle požadavku SFŽP ve
sledovaném období předmětem samostatné faktury.

2. Na základě požadavku SFŽP na maximalizaci čerpání dotačních prostředků roku 2014
se smluvní strany dohody na doplnění čl. VI. Platební podmínky takto:
17.

Za měsíc listopad 2014 proběhne fakturace odlišně od postupu dle čl. VI.
Platební podmínky. První soupis provedených prací bude Zhotovitelem
vyhotoven za práce od 1. 11. 2014 do 14. 11. 2014 a bude předložen
Objednateli nejpozději 17. 11. 2014. Zhotovitel vystaví fakturu a doručí ji
Objednateli do 2 pracovních dnů od odsouhlasení soupisu provedených prací
zástupcem Objednatele. Druhý soupis provedených prací bude Zhotovitelem
vyhotoven za práce od 15. 11. 2014 do 30. 11. 2014 a tyto práce budou
předmětem samostatné fakturace.

Zastupitelstvo Města Stárkova pověřuje Rudolfa Pernicu, starostu města, k podpisu
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1701/2014 ze dne 23. 06. 2014.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

14) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schvaluje přijetí finančního příspěvku
pro Základní školu a Mateřskou školu Stárkov z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost prostřednictvím Příjemce podpory firmou VŠEI o.p.s., Václavské
náměstí 794/38, Praha 1, PSČ 110 00, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0020 celkových
způsobilých nákladů pro stárkovskou školu ve výši 404.800,-Kč. Jedná se o projekt
“Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“. V rámci této aktivity bude probíhat
školení ředitelů, školení metodiků ICT, dalších pedagogických pracovníků a nákup
potřebného technického zařízení.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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15) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo s rozpracovaností projektu „Stárkov splašková kanalizace a ČOV“. Na základě schváleného usnesení č. 40/2013/5 a smluv
o právu provést stavbu budou na náklady Města Stárkova vybudovány kompletně
přípojky v případě nemovitosti, jejichž majitelé musí na svých pozemcích strpět vedení
hlavních řadů, následně strpět věcná břemena s možností vstupu na pozemky při jejich
výstavbě a výstavbě přečerpávacích stanic a následné údržbě. U majitelů takových
pozemků dochází k újmě z důvodu snížené kvality pozemků, na zničených porostech a
podobně. Po zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude s každým
vlastníkem pozemků dotčených danou liniovou stavbou uzavřená Smlouva o zřízení
věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě a věcná břemena musí být následně
schváleny zastupitelstvem.
12) Různé.
-

Pan Šedivý zorganizoval schůzku občanů, kteří mohou pomoci se zápisy do kroniky
a pozval na ní kronikářku paní Brehovszkou Helenu. Schůzka se uskuteční
v Restauraci u Medvěda ještě v roce 2014. Termín bude upřesněn. Bylo by třeba, aby
pokračovaly práce na tvorbě retrospektivy kroniky i zápisy roku 2013 a 2014.
Například: sportovci jsou aktivní, ale nemají žádné písemné zápisy. Bylo by chybou,
aby se tyto aktivity nezaznamenaly do kroniky.

-

Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a deleguje do školské rady za Město
Stárkov svého zástupce, a to paní Tobiášovou Dianu.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

-

Pan Gorgán Josef vznesl dotaz, jakým způsobem bude nakládáno s biologickým
odpadem, který musí obce ze zákona zabezpečit. Odpad bude likvidován v rámci
ČOV, kde bude pro něj speciálně upravená plocha. Po částečné fermentaci, která
sníží objem tohoto odpadu, bude předáván specializovaným firmám.

-

Paní Chvílová Veronika žádala o zabezpečení sečení obecního pozemku pod její
nemovitostí.

-

Pan Tuček Tomáš si stěžoval na stavbu vodovodu na pozemku, který má v nájmu
s naprostou absencí informací. Získal kontakt na oprávněnou osobu pověřenou jednat
za VAK Náchod a.s.

-

Paní Kozlová Zdena žádala o větší informovanost stavebníkům od dodavatele stavby
„Stárkov - splašková kanalizace a ČOV“.

Dále se již do oficiální diskuse nikdo nezapojil, a proto byla schůze v 18.00 hod.
ukončena.
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Usnesení:
1/2014/N1
2/2014/N1
3/2014/N1
4/2014/N1
5/2014/N1
6/2014/N1
7/2014/N1
8/2014/N1
9/2014/N1
10/2014/N1
11/2014/N1
12/2014/N1

13/2014/N1
14/2014/N1

Složení slibu
Schválení programu veřejného zasedání
Stanovení způsobu voleb
Zvolení starosty města Stárkova – Rudolfa Pernici
Zvolení místostarosty města Stárkova – Mgr. Marka Šedivého
Schválení jednacího řádu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Zřízení finančního výboru a zvolení předsedy
Zřízení kontrolního výboru a zvolení předsedy
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a komisí
Schválení dodatku ke smlouvě o úvěru s ČS, a.s.
Schválení doplnění platebních podmínek a změny fakturace na fond
ŽP a - dodatek č .2 ke smlouvě o dílo č. 1701/2014 ze dne 23. 06.
2014 s firmou Stavoka Kosice, a.s.
Schválení přijetí dotace pro ZŠ a MŠ Stárkov
Schválení zástupce Města Stárkova jako zřizovatele do školské rady

……………………………
Ing. Nováková Olga
zapisovatelka

………………………….
Cinka Josef
ověřovatel zápisu

……………………………
Pernica Rudolf
starosta města

………………………….
Mgr. Šedivý Marek
ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 12. 11. 2014.

