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Zápis č. 3/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 24. 06. 2015 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:

Šubrt Arne
Cinka Josef

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

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

Program veřejného zasedání
Projednání účetní závěrky Města Stárkova
Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace
Projednání závěrečného účtu Města Stárkova
Projednání rozpočtových opatření č. 3/2015, 4/2015 a č. 5/2015
Projednání mimořádného příspěvku pro MAS Stolové hory
Projednání změnových listů č. 2., 3. a 4.- Splašková kanalizace a
ČOV
Zrušení staré vyhlášky o odpadech a projednání nové
Informace o kanalizaci

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 návrh účetní závěrky Města
Stárkova za rok 2014. 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 2014. Zároveň
zastupitelstvo rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši 3 042 545,15 Kč v roce
2015 na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období.
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Účetní závěrka včetně všech zákonem přepsaných výkazů, tj. rozvaha 2014, výkaz zisku
a ztrát 2014, příloha 2014, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014,
inventarizační zpráva z inventury 2014, zápisy z kontroly finančního výboru za rok 2014,
jsou k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Stárkov.
Výkazy o schválení účetní závěrky Města Stárkova budou do 07. 07. 2015 odeslány na
Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje návrh účetní závěrky příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2014. 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 2014.
Výsledek hospodaření této organizace v r. 2014 činil 529 011,33 Kč. Rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku: převod 529 011,33 Kč do rezervního fondu a z rezervního fondu
úhrada ztráty z minulých let ve výši 73 890,63 Kč.
Účetní závěrka včetně všech zákonem přepsaných výkazů, tj. rozvaha 2014, výkaz zisku
a ztrát 2014, příloha 2014, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014,
inventarizační zpráva z inventury 2014, zápisy z kontroly finančního výboru za rok 2014,
jsou k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Stárkov.
Výkazy o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stárkov za r. 2014
budou do 07. 07. 2015 odeslány na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města a
Závěrečným účtem Města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2014 krajským úřadem s výhradou nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
Budou opraveny chybně stanové odměny neuvolněným zastupitelům města – nápravné
opatření zajistí O. Nováková do 30. 6. 2015.
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a
dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.
Dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo nebyly zveřejněny do 15 dnů od jejich uzavření –
systémové opatření R. Pernica.
Bude opraveno chybné zaúčtování na účtu 042 – kamenické práce v hodnotě
136 380,00 Kč – nápravné opatření zajistí L. Šlapková do 30. 6. 2015.
Bude opravena návratná finanční výpomoc ve výši 1 124 691,45 Kč, která je současně
zaúčtovaná na účtech 452 i 403 – nápravné opatření zajistí L. Šlapková do 30. 6. 2015.
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Nebyly doloženy inventurní soupisy účtů 078, 986, 992 – nápravné opatření zajistí
L. Šlapková do 30. 6. 2015.
Budou doloženy skutečné stavy zůstatků na účtu 315, 324 a 377 - nápravné opatření
zajistí L. Šlapková do 30. 6. 2015.
Zakoupené pozemky vedené na účtu 042 budou správně zařazeny ve prospěch účtu 031
ve výši 19 243,40 Kč - nápravné opatření zajistí L. Šlapková do 30. 6. 2015.
Bude opraveno zaúčtování dotace ve výši 250 000,00 Kč z roku 2013, která byla
duplicitně zaúčtována i v roce 2014 - nápravné opatření zajistí L. Šlapková do 30. 6.
2015.
Na účtech 311 a 377 nebyly účtovány opravné položky k pohledávkám - nápravné
opatření zajistí L. Šlapková do 30. 6. 2015.
Závěrečný účet včetně všech zákonem přepsaných výkazů, tj. FIN 2014, rozvaha 2014,
výkaz zisku a ztrát 2014, 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: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2015,
4/2015 a 5/2015, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. Starosta seznámil přítomné
s příjmy i výdaji, kterých se výše uvedená rozpočtová opatření týkají. Tato rozpočtová
opatření především upravují objem a strukturu příjmů s přijetím prostředků účelové dotace
na kanalizaci ve Stárkově a ČOV a výdajů, což jsou v největším objemu úhrady
dodavatelských faktur.
Rozpočtové opatření č. 3/2015 se týká příjmu dotace ve výši 5 090603,48 Kč, nákupu
sekacího a vrtacího kladiva a nákupu startovacích baterií do hasičského vozidla.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Rozpočtové opatření č. 4/2015 se týká fakturace dodavatele stavby kanalizace a ČOV
Stavoky Kosice a.s. ve výši 1 840759, 14 Kč a nákupu doplnění programového vybavení
CODEXIS.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Rozpočtové opatření č. 5/2015 se týká fakturace dodavatele stavby kanalizace a ČOV
Stavoky Kosice a.s. ve výši 2 069 589,37 Kč
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje mimořádný příspěvek pro MAS
Stolové hory ve výši 6,- Kč na osobu žijící trvale v obci.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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7) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a bere na vědomí změnový list č. 2 na
stavební vícepráce odlišné od zadávací dokumentace v rámci stavby nové kanalizace a
ČOV ve Stárkově, kdy nepříznivé geologické podmínky nedovolily použít bezvýkopovou
technologii, ale musel být použit otevřený výkop v komunikaci. Dále bere na vědomí
změnový list č. 3, kdy bylo nutné při stavbě ČOV z důvodu průsaku vody odvodnit
základní desku a také geologické podloží bylo ve vyšší třídě těžitelnosti. Dále bere na
vědomí změnový list č. 4, který rovněž představuje vícepráce za neočekávané nepříznivé
geologické podmínky na stokách A a A5. Zastupitelstvo Města Stárkova považuje uvedené
změny na vícepráce za nezbytné, se změnami souhlasí a na následujícím veřejném
zasedání odsouhlasí řízení dle ustanovení § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
v platném znění.
Přítomno: 7
Bere na vědomí: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0
8) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stárkov s datem účinnosti od
01. 09. 2015 se ruší vyhláška č. 5/2006 ve znění vyhlášky č.1/2010.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) Starosta informoval přítomné o stavbě kanalizace a odpovídal na konkrétní dotazy
stavebníků kanalizačních přípojek, stavba hlavního kanalizačního řadu a ČOV je prakticky
hotová.

Starosta ukončil veřejné zasedání v 19,35 hod.

Usnesení:
16/2015/3 Schválení programu veřejného zasedání
17/2015/3 Schválení závěrky Města Stárkova za rok 2014
18/2015/3 Schválení závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2014
19/2015/3 Schválení závěrečného účtu Města Stárkova za rok 2014
20/2015/3 Schválení rozpočtové opatření č. 3/2015, 4/2015 a č. 5/2015
21/2015/3 Schválení mimořádného příspěvku pro MAS Stolové hory
22/2015/3 Vzetí na vědomí změnových listů č. 2., 3. a 4. - Splašková kanalizace a ČOV
23/2015/3 Schválení vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Stárkov a zrušení staré.
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Nováková Olga Ing. – zapisovatelka

Cinka Josef – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Šubrt Arne – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 01. 07. 2015

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

