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Zápis č. 2/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 25. 03. 2015 na na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové Zastupitelstva Města Stárkova:

Cinka Josef
Pernica Rudolf
Mgr. Šedivý Marek
Šubrt Arne
Tobiášová Diana
Urban Petr
Vlach Bohumil
100% účast

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Urban Petr
Vlach Bohumil

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání:
1. Program veřejného zasedání
2. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2015
3. Projednání žádosti o dotaci od Královéhradeckého kraje k podpoře zpracování PD
pro oblast nakládání s odpady a ochrana ovzduší.
4. Projednání smlouvy na zkušební provoz ČOV Stárkov.
5. Projednání vnitřních směrnic
6. Různé
V 18.10 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 projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015, které
je nedílnou součástí tohoto zápisu. Toto rozpočtové opatření upravuje objem a strukturu rozpočtu
s přijetím faktury Stavoky Kosice a.s., která bude uhrazena buď ze SFŽP pokud bude vyhověno
naší žádosti o platbu č. 2. podanou dne 23. 03. 2015 do doby splatnosti nebo z úvěru
č. 10071/14/LCD ze 14. 04. 2014 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schvaluje podání žádosti o dotaci na projektovou
dokumentaci na sběrný dvůr Stárkov z dotačních prostředků Královéhradeckého kraje.
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Zastupitelstvo Města Stárkova zmocňuje starostu města k podpisu žádosti o dotaci na PD SD
Stárkov z dotačních prostředků KHK.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova zmocňuje starostu města k podpisu příkazní smlouvy
na zpracování studie, jako podkladu k žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace
na sběrný dvůr s halou.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo smlouvu na zkušební provoz ČOV Stárkov s firmou
VODA CZ SERVICE, s.r.o., IČO 27545547. Starosta stručně popsal obsah smlouvy a vysvětlil,
kterých činností se smlouva týká.
Zastupitelstvo Města Stárkova zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo s firmou
VODA CZ SERVICE, s.r.o., IČO 27545547 k zajištění zkušebního provozu nové kanalizace
a ČOV Stárkov v souladu s kanalizačním řádem, zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích a souvisejících předpisech v platném znění.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Starosta informoval přítomné o zmatečném číslování směrnic Města Stárkova. Číslování
je potřeba upravit, aby vznikla jednotná posloupnost. Některé duplicitní směrnice je potřeba zrušit.
Zastupitelstvo města Stárkova se seznámilo a schvaluje zrušení níže uvedených směrnic:
číslo
1.
4.
4.
5.
Bez č.
Bez č.
9.

Směrnice
Organizační řád města
Oběh účetních dokladů
Oběh účetních dokladů
Poskytování osobních ochranných pomůcek
Pracovní řád
Vnitřní platový předpis
Směrnice o reálné hodnotě

Účinnost
1. 1. 2003
1. 1. 2003
13. 2. 2008
1. 1. 2004
1. 1. 2004
1. 1. 2004
20. 9. 2012

Zastupitelstvo města Stárkova se seznámilo a schvaluje přečíslování níže uvedených směrnic:
Nové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Staré číslo
1.
2.
3.
2/2010
5.
Bez č.
Bez č.
Bez č.
Bez č.
6.

11.

1/2010

12.
13.
14.

7.
8.
12.

15.

10.

16.

11.

Přítomno: 7

Směrnice
Organizační řád města
Zabezpečení zákona o finanční kontrole
Účtování dlouhodobého majetku a zásob
Oběh účetních dokladů
Poskytování osobních ochranných pomůcek
Řád veřejného pohřebiště
Pracovní řád
Vnitřní platový předpis
Spisový a skartační řád
Směrnice o účetnictví
účtový rozsah, účetní knihy a náležitosti účetních
dokladů
Směrnice o inventarizaci
Odpisový řád
Směrnice o reálné hodnotě
Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
Směrnice ke schvalování účetní závěrky

Pro: 7

Proti: 0

Účinnost
1. 1. 2008
1. 1. 2003
1. 1. 2003
1. 1. 2010
1. 11. 2007
1. 1. 2004
21. 2. 2007
21. 2. 2007
1. 1. 2006
1. 1. 2007
1. 1. 2010
1. 11. 2011
1. 12. 2011
20. 9. 2014
1. 12. 2013
21. 5. 2014

Zdrželo se: 0
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7) Zastupitelstvo města Stárkova se seznámilo a schvaluje aktualizaci č. 1 - Pracovního řádu
v následujícím znění:
Aktualizace Čl. 7
Pracovní doba a práce přesčas
Zrušuje se text v bodě 9.
„ Pracovní doba zaměstnanců, která je odlišná od základní pracovní doby uvedené v bodě 3:
Technický pracovník
od 6,00
do 14,30
elektrikář
od 6,00
do 14,30
zedník
od 6,00
do 14,30
uklízečka
od 6,00
do 14,30“
Vkládá se místo zrušeného nový text do bodu 9.
“ Pracovní doba zaměstnanců, která je odlišná od základní pracovní doby, začátek a konec
pracovní doby uvedené v bodě 3, pracovní doba u níže uvedených zaměstnanců je pravidelná:
Technický pracovník
od 6,30
do 15,00
Zedník a provozní pracovník
od 6,30
do 15,00
Provozní pracovník
od 6,30
do 15,00
Správce budov a uklízečka
od 6,30
do 15,00“
Do bodu 11. Evidence pracovní doby a její vykazování, do odstavce b) za uvedenou větou
„Každý zaměstnanec si příchody do zaměstnání a odchody ze zaměstnání eviduje v evidenci
docházky.“
Doplňuje se text
“Do ní se zapisuje každý zaměstnanec ihned po příchodu do zaměstnání (místo nástupu
do zaměstnání v radnici), poté se dle pokynů řídícího pracovníka v návaznosti na konkrétní
pracovní činnost přesune v rámci Stárkova na místo výkonu práce. Zápis do evidence docházky
musí mít chronologickou návaznost, tj. nelze v knize provést záznam s dobou příchodu dřívější
než je předchozí záznam od jiného zaměstnance. Absence zápisu do evidence docházky se bude
považovat jako nepřítomnost na pracovišti.“
Do bodu 11 se nově doplňuje odstavec
„g) V případě neomluvené nepřítomnosti v práci, tj. nedodržení základní pracovní doby, lze
chybějící hodiny napracovat pouze se souhlasem řídícího pracovníka. Ten stanoví místo a pracovní
činnost a určí datum, začátek a konec daného úkolu. V případě nesplnění určeného úkolu, nebudou
napracované hodiny uznány.“
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8) Různé
Pan Rzehák se zeptal, kam se bude moci odvést vykopaná zemina, která zbude po kopání přípojek.
Pan starosta odpověděl, že je zeminu možno odvést na přechodnou deponii zeminy ke koupališti.
Pan Kolísko se ptal, zda bude firma Stavoka dělat přípojky.
Pan starosta informoval o probíhajícím jednání s firmou Stavoka a s panem Vlachem, který dělal
přípojku pod základní školou.
Pan Kolísko dále přítomné informoval o svém jednání se sousedy, kteří za ním chodí pro radu.
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Pan starosta opět vysvětlil, že přípojka je na jednotlivých vlastnících nemovitostí. Buď si objednají
odbornou firmu, nebo mohou přípojku vyhloubit i zapojit sami, ale v takovém případě musí trubky
před zasypáním vidět městem určený technik.
Pan starosta dále ujistil občany, že každému přijde oficiální zpráva hned, jakmile se bude moci
jejich nemovitost připojit ke kanalizaci.
Pan Gorgan upozornil přítomné na psí exkrementy nalézané po Stárkově a apeloval na majitele
psů, aby je uklízeli.

Starosta ukončil VZ v 20,00 hod.

Usnesení:
9/2015/2
10/2015/2
11/2015/2
12/2015/2
13/2015/2
14/2015/2
15/2015/2

Schválení programu veřejného zasedání
Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015
Schválení podání žádosti o dotaci od Královéhradeckého kraje k podpoře zpracování
projektové dokumentace na sběrný dvůr
Schválení podpisu příkazní smlouvy starostou panem Rudolfem Pernicou
na zpracování studie
Schválení podpisu smlouvy o dílo starostou panem Rudolfem Pernicou s firmou
VODA CZ SERVICE, s.r.o.
Schválení zrušení a přečíslování vnitřních směrnic
Schválení aktualizace č. 1 Pracovního řádu

Ing. Olga Nováková – zapisovatelka

Bohumil Vlach – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Petr Urban – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 03. 04. 2015
Pozn.: Veškeré přílohy existují v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.

