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Zápis č. 7/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 21. 10. 2015 v radnici 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 rozpočtových opatření č. 8/2015 a 9/2015
3) Projednání prodeje pozemků
4) Projednání změn v oblasti nakládání s odpady
5) Různé
V 18.15 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 bylo seznámeno a schvaluje rozpočtová opatření Města Stárkova
č. 8/2015 a 9/2015. Starosta seznámil přítomné s příjmy i výdaji, kterých se výše uvedená rozpočtová
opatření týkají. Tato rozpočtová opatření upravují převážně nižší částky v jednotlivých účtovaných
položkách, o které se liší finanční prostředky skutečné přijaté nebo vydané oproti schválenému
rozpočtu na rok 2015 a z větších částek se jedná o uhrazené úroky Č. spořitelně a.s. z čerpaného úvěru
a úroky z půjčky SFŽP ČR a nejvyšší částku představují v součtu příjmy od majitelů jednotlivých
nemovitostí připojených na novou kanalizaci v rámci zastupitelstvem odsouhlaseného
spolufinancování nově vybudovaných kanalizačních přípojek.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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3) Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádosti projednalo prodej následujících pozemků
z majetku města Stárkova a zároveň konstatovalo, že záměr prodat pozemky byl řádně zveřejněn dle
§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce města minimálně 15 dní před konáním
veřejného zasedání. Cena prodávaných pozemků bude stanovena zastupitelstvem podle kvality,
umístění a tržní ceny pozemku. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hrnčířová Hana, Karla Lánského 838, 547 01 Jaroměř
Pozemková parcela
Celková výměra
Druh pozemku
Katastrální území
Část o výměře
Lokalizace dle místního názvu

č. 1040/9
345 m2
ostatní plocha ostatní komunikace
Stárkov
cca 100 m2
zahrada vedle čp. 133

Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo prodej části pozemku č. 1040/9, o výměře cca
100 m2 v k. ú. Stárkov a cenu stanovuje na 30,-Kč/m2. Prodejní cena bude uhrazená při podpisu kupní
smlouvy a všechny náklady spojené s prodejem hradí kupující včetně geometrického plánu.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

manželé Lenka a Pavel Kylarovi, Stárkov čp. 196, 549 36 Stárkov
Pozemková parcela
Celková výměra
Druh pozemku
Katastrální území
Část o výměře
Lokalizace dle místního názvu

č. 1045/1
11 604 m2
ostatní plocha ostatní komunikace
Stárkov
cca 100 m2
zahrada vedle čp. 196

Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo prodej části pozemku č. 1045/1, o výměře cca
100 m2 v k. ú. Stárkov a cenu stanovuje na 30,-Kč/m2. Prodejní cena bude uhrazená při podpisu kupní
smlouvy a všechny náklady spojené s prodejem hradí kupující včetně geometrického plánu.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje Dodatek č. 11 smlouvy s firmou Marius
Pedersen a.s o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na správním území Stárkova uzavřené
dne 22. 05. 2001. Město Stárkov v současné době dotuje likvidaci odpadů částkou ve výši cca
176 tis Kč. Součásti dodatku č. 11 jsou 4 přílohy. Obsahem přílohy č. 1 - poskytování služeb v oblasti
směsného komunálního odpadu, ve které se mění původní cena dle odhadu množství odvezeného
a zlikvidovaného odpadu na cenu paušální podle počtu trvale hlášených občanů a počtu rekreačních
objektů a snižuje se počet svozu na 26 ročně. Změna bude znamenat úsporu finančních prostředků.
Obsahem přílohy č. 2 - poskytování služeb v oblasti separovaných složek komunálního odpadu
a rozšíření počtu tříděných komodit o sběr papíru. Firma EKO-KOM přerozděluje finanční prostředky
získané od dovozců, výrobců obalů a výrobních firem dodávajícím výrobky v obalech obcím, které
mají za povinnost likvidaci odpadů zajišťovat. Více kontejnerů na tříděný odpad, jejich lepší
dostupnost pro občany, více tříděných komodit a větší množství vytříděných odpadů znamená lepší
hodnocení a více finančních prostředků pro obec. Očekává se tedy z ekonomického hlediska pro Město
Stárkov pozitivní bilance. Obsahem příloh č. 3 a 4 - poskytování služeb v oblasti nebezpečných
a velkoobjemových složek odpadů a stanovení cen na jejich odvoz a likvidaci.
Zastupitelstvo Města Stárkova pověřuje starostu Rudolfa Pernicu k podpisu Dodatku č. 11.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Různé:
- Zazněly opakované stížnosti na volně pobíhající psy a znečisťující přístupné plochy. Kromě ústní
domluvy majiteli, nemá starosta žádné pravomoci tyto případy řešit. V případě, že se občan dostane
do konfliktu se zvířetem, může zavolat Policii ČR nebo podat stížnost k Městskému úřadu
v Náchodě, odboru životního prostředí, který je pravomocný řešit případy podle zákona č. 246/1992
na ochranu proti týrání zvířat, protože majitel volně pobíhajícího zvířete dle tohoto zákona porušuje
paragraf 13, odst. 1, že neučinil opatření proti úniku zvířat z chovu. Eventuelní žádosti musí být
podložené výpovědi svědků.
- V Horním Dřevíči utíkají majitelům z chovu ovce a nastalá situace se rovněž bude muset řešit.
- Pan Kolisko navrhoval v předchozím období, z důvodu zvýšené bezpečnosti, umístit zrcadlo
do nepřehledné zatáčky u vchodu do tábora a nyní je ujištěn, že již byly učiněny kroky k jeho
realizaci.

Starosta ukončil VZ v 19,12 hod.

Usnesení:
39/2015/7
40/2015/7
41/2015/7
42/2015/7

Schválení programu veřejného zasedání ZM
Schválení rozpočtových opatření č. 8/2015 a 9/2015
Schválení prodeje pozemků
Schválení Dodatku č. 11 smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Urban Petr – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Vlach Bohumil – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 27. 10. 2015.

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

