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Zápis č. 4/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 26. 09. 2016 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové Zastupitelstva Města Stárkova:

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

Omluven:

Šubrt Arne

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Cinka Josef
Vlach Bohumil

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání: 1) Program veřejného zasedání
2) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2016
3) Informace o přípravě nového Územního plánu
4) Informace o přípravě realizace sběrného dvora
5) Různé
V 18.10 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo Města Stárkova schválilo program dnešního veřejného zasedání.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016, které je
nedílnou součástí tohoto zápisu. Toto rozpočtové opatření upravuje změny v objemu a struktuře
účetních položek oproti schválenému rozpočtu v nákladech na údržbu zeleně, náklady na práci
bourání komínu na radnici, nákup ochranných pomůcek na ČOV a nákup nových elektrických
bojlerů.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Územní plán je nejdůležitější dokument pro koncepci rozvoje obce, vymezuje mimo mnoho
dalších zásad zastavěné a zastavitelné území, které mohou být pro majitele pozemků, kteří by
v budoucnu chtěli na nich budovat stavby rozhodující. Zhotovitel návrhu stárkovského územního
plánu Ing. arch. Milan Vojtěch zapracovává v této době další připomínky. Jakmile bude jeho
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opakované veřejné projednávání a začne proces schvalování v dotčených orgánech, bude pozdě
přijít s novými připomínkami. Tvorba územního plánu je velice složitá záležitost, v této době je
ještě možné napravit chyby, přehlédnutí nebo odlišné záměry majitelů pozemků
od navrhovaného stavu. Pokud nejsou v rozporu se zákonnými pravidly, existuje v této době
možnost, je posoudit a eventuelně zapracovat do návrhu územního plánu.
4) Sběrné dvory se stávají pro obce nezbytným prostředkem, jak materiálově a energeticky
využívat veškerý odpad z domácností jako zdroj druhotných surovin. Rovněž i pro Stárkov je
sběrný dvůr velice důležitý, aby v této oblasti byl schopen nabídnout občanům služby
na standardní úrovni a nebyl v rozporu se stále zpřísňující legislativou. V současné době se tvoří
technická dokumentace nezbytná pro vlastní stavbu sběrného dvora a pro eventuelní možnost
získat na jeho spolufinancování prostředky mimo vlastní zdroje.
Různé:
-

V sobotu 24. září 2016 proběhl ve Stárkově pochod tzv. „Katovská 30“, počasí této akci
přálo a zúčastnilo se jí nejvíce účastníků v její dlouhé historii. Příští rok bude jubilejní, a
to čtyřicátý, příprava na něj prakticky začala. Organizátoři s díky přijímají nápady na
zlepšení. Zajímavé mohou být například fotografie, články a podobně, které by bylo
možné zveřejnit. Velké poděkování mnoha dobrovolníkům, bez nichž by se akce
nekonala nebo by vyžadovala nemalé finanční prostředky. Akce skončila v přebytku
3268,- Kč.

-

Při prodejích nemovitostí z majetku obcí nebo měst je obvyklé, že smlouvy o převodu
vypracovávají právníci za nemalé finanční prostředky. Ve Stárkově tyto smlouvy
vypracovává bezplatně pan starosta a tím kupující ušetří náklady za jejich vypracování.
Je to však časově náročné a proto se stává, že kupující čekají na smlouvy delší dobu, a
proti ní se někteří ohradili. Obdrželi příslib, že smlouvy budou vypracovány v dohledné
době.

-

Projekt inženýrských sítí na výstavbu 6 rodinných domů u hřbitova prošel standardním
stavebním řízením a proběhla jednání se všemi účastníky řízení, včetně pana Kylara. Při
dokončovacích pracích zjistil, že měl jinou představu o výšce horní vrstvy vozovky. Na
své zahradě v minulosti vybudoval neoficiální výjezd na pole s bránou. Po realizaci
projektu výstavby 6 rodinných domů a vybudování cesty se jeho neoficiální sjezd stal
v daném stavu nepoužitelný. Starosta, jako zástupce investora i správního úřadu, panu
Kylarovi sdělil jedinou možnost řešení. V případě, že si bude chtít vybudovat sjezd a
napojit na nově vybudovanou místní komunikaci, musí si podat žádost o připojení
nemovitosti na pozemní komunikaci na Městský úřad Stárkov, zaplatí správní poplatek
500,- Kč, součástí žádosti je dokumentace nebo situace, z níž jsou patrné parametry
připojení (zejména rozhledové vzdálenosti) a souhlas Policie České republiky.
Sjezd musí mít technické parametry dle vyhlášky č. 104/1993 Sb.

Starosta ukončil VZ ve 21,00 hod.
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Usnesení:
30/2016/4 Schválení programu veřejného zasedání
31/2016/4 Schválení rozpočtového opatření č. 3/2016.

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Cinka Petr – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Vlach Bohumil – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 04. 10. 2016
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.

