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Zápis č. 1/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 24. 02. 2016 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

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Šubrt Arne
Vlach Bohumil
V průběhu veřejného zasedání pan Bohumil Vlach z osobních důvodů opustil zasedání, místo něho
byl navržen jako druhý ověřovatel pan
Cinka Josef
Ing. Nováková Olga

Zapisovatelka:
Program jednání:

1) Program veřejného zasedání
2) Projednání rozpočtového opatření č. 11/2015
3) Projednání zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru a plánu kontrol
4) Projednání rozpočtu na rok 2016
5) Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2015 a rozpočtu na rok 2016
6) Projednání prodeje pozemku
7) Projednání a stanovení vodného pro rok 2016
8) Informace o výši stočného pro rok 2016
9) Bezúplatný převod hasičské stříkačky PPS 12 s přívěsem na SDH Bystré
10) Různé
V 18.13 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje program dnešního veřejného
zasedání.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015, které je
nedílnou součástí tohoto zápisu. Pan starosta seznámil přítomné s příjmy i výdaji, kterých se výše
uvedené rozpočtové opatření týká. Toto rozpočtové opatření například upravuje vlastní rozpočet
o příjem dotace na hospodaření v lesích od krajského úřadu, naopak na straně nákladů
se nepředpokládalo, že bude v roce 2015 dokončen návrh územního plánu a s tím spojené výdaje.
Další položky upravují převážně nižší částky v jednotlivých účtech, o které se liší finanční
prostředky skutečné přijaté nebo vydané oproti schválenému rozpočtu na rok 2015.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0
1

Zdrželo se: 0
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3) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a bere na vědomí zápis z kontroly finančního
a kontrolního výboru konaného dne 08. 02. 2016. Oba výbory byly seznámeny s návrhem rozpočtu
na rok 2016 a byl sestaven plán činnosti obou výborů na rok 2016. Kopie zápisu z kontrol a kopie
plánu kontrol finančního a kontrolního výboru pro rok 2016 jsou přílohou zápisu.
Přítomno: 7

Berou na vědomí: 7 Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo města Stárkova schvaluje schodkový rozpočet města pro rok 2016 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
Financování ve výší

11 921 924,00 Kč
1 172 832,00 Kč prostředky z minulých let
-1 006 500,00 Kč splátka úvěru a půjčky SFŽP

Celkové zdroje ve výši

12 088 256,00 Kč

Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši
Celkové výdaje ve výši

9 178 256,00 Kč
2 910 000,00 Kč
12 088 256,00 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle „paragrafového“ třídění rozpočtové
skladby v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu pro rok 2016“.
Dále schvaluje:
- příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Stárkov ve výši
2 000 000,00 Kč
- příspěvek na provoz Základní umělecké škole Hronov ve výši 17 424,00 Kč
- transfer Oblastní charitě Červený Kostelec pro Hospic Anežky České ve výši 2 000,00 Kč
- transfer stacionáři Stonožka-Ostrava pro handicapované děti ve výši 2 000,00 Kč
- transfer Českému rybářskému svazu z.s., Místní organizaci Stárkov na dětské rybářské závody
ve výši 1 500,00 Kč,
- finanční podporu Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec na vydávání vlastivědného
sborníku Rodným krajem ve výši 1 500,00 Kč,
- peněžní dar k vítání občánků ve výši 1 000, Kč na dítě
- věcné dary k vítání občánků ve výši 2 000,00 Kč
- věcné dary pro bývalé stárkovské občany v Domovech důchodců 2 000,00 Kč
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje závěrečnou zprávu hospodaření
příspěvkové organizace města ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2015 a vzalo na vědomí návrh rozpočtu
na rok 2016. Příspěvková organizace hospodaří s prostředky získávaných z několika zdrojů. Příjem
od státu a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je závislý na počtu dětí. Dalším příjmem školy
jsou finanční prostředky od zřizovatele dle schváleného rozpočtu Města Stárkova na rok 2016
a hospodářská činnost školy. Rozpočet na 2016 je zatím neúplný, rozpočtované prostředky
od zřizovatele jsou v tomto okamžiku jasné, naopak výše prostředků od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje zatím není známá.
Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2015 skončilo s přebytkem ve výši 77 351,90 Kč.
Závěrečná zpráva na rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 jsou přílohou zápisu.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádosti projednalo prodej následujícího pozemku
z majetku Města Stárkova a zároveň konstatovalo, že záměr prodat pozemek 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 prodávaného pozemku bude stanovena zastupitelstvem
podle kvality, umístění a tržní ceny pozemku. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
2
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Kůs Josef, Jívka 51, 542 13 Jívka
Pozemková parcela
č. 1050/2
Celková výměra
43 m2
Druh pozemku
ostatní plocha ostatní komunikace
Katastrální území
Stárkov
Lokalizace dle místního názvu
Předzahrádka vedle čp. 98
Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo prodej pozemku č. 1050/2, o výměře 43 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.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje platby za dodávky vody z městského
vodovodu ve Chlívcích s účinností od 01. 01. 2016. Cena vodného v roce 2016 zůstává stejná jako
v roce 2015 a jedná o částku 31,80 Kč bez DPH za 1 m3, což odpovídá 36,57 Kč s 15 % DPH
za 1 m3.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje kalkulaci nákladů a z ní vyplývající cenu
stočného za odvod splaškových vod do nově vybudované městské kanalizace zakončené ČOV
ve Stárkově s účinností od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016, výše ceny vyplývá z finanční analýzy,
která byla součástí žádosti o dotaci, projektu OPŽP a do její hodnoty se promítá pouze inflace.
Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje cenu stočného ve výši 26,74 Kč bez DPH za 1 m3, což
odpovídá 30,75 Kč s 15 % DPH za 1 m3.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje vyřazení movité věci - motorové přenosné
stříkačky PPS 12 s přívěsem, č. motoru 4968079, č. podvozku 2527, z majetku Města Stárkova.
Dále zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje bezúplatný převod - dar výše uvedené movité věci
Sboru dobrovolných hasičů Bystré, z. s., IČO 46523847 a pověřuje starostu Rudolfa Pernicu
k podepsán darovací smlouvy.
Tato přenosná motorová stříkačka PPS 12 s přívěsem dále, jen (hasičská stříkačka) byla v minulých
letech součástí výbavy jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Stárkova, družstvo Bystré.
Hasičskou stříkačku družstvo Bystré využívalo hlavně k plnění úkolů vyplývajících z povinností
jednotek požární ochrany, ale také k výcviku mladých hasičů. V současné době je tato hasičská
stříkačka opotřebena a potřebuje generální opravu. K plnění svých úkolů má družstvo Bystré ve své
výbavě obdobnou hasičskou stříkačku PPS 12, u které je také nutné provést určité dílčí opravy.
SDH Bystré, z. s. se zavázal, že bezúplatně opraví přidělenou hasičskou stříkačku družstva Bystré
a k opravě použije použitelné díly z darované hasičské stříkačky. Darovanou hasičskou stříkačku
vlastními prostředky opraví a bude ji používat k provozování požárního sportu v režii SDH Bystré,
z. s.
Přítomno: 7
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
10) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Stárkova Královéhradeckému kraji, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546.
Dotace bude žadatelem užita k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad rámec
dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou. V rozsahu
stejném jako dosud v období od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 ve výši 23 662,00 Kč. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu Rudolfa Pernicu k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Stárkova na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0
3

Zdrželo se: 0
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V průběhu veřejného zasedání pan Bohumil Vlach z osobních důvodů opustil zasedání, k dalšímu
projednávání zůstalo 6 členů zastupitelstva, to znamená, že Zastupitelstvo Města Stárkova je
usnášeníschopné.
11) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a revokuje část usnesení č. 45/2015/8 ze dne
09. 12. 2015 v druhé části a vypouští číslovku výměry „50 m2“ a nahrazuje číslovku výměry
„83 m2“ „Zastupitelstvo Města Stárkova doplňuje tuto část usnesení o text „Pan Voříšek se bude
společně s městem podílet na stavebním řízení, zajistí vyjádření majitelů sousedních pozemků
komunikace a nechá vypracovat stavební dokumentaci na komunikaci, ze které bude
nezpochybnitelně patrné, jak bude komunikace odvodněna, aby povrchová voda na ní vznikající
neohrožovala okolní pozemky. A dále zastupitelstvo zdůrazňuje, že Město Stárkov nebude budovat
tuto komunikaci ani zhotovení projektové dokumentaci k této komunikaci financovat. Pokud pan
Voříšek uvedené podmínky nesplní, Město Stárkov pozemek neodkoupí.“
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Různé:
-

Ke konci roku 2014 pan Tuček pobořil při manipulaci s balíkem sena hřbitovní zeď
ve Stárkově. Tuto škodní událost nahlásil u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Město Stárkov
prostřednictvím stavebních firem zjišťovalo finanční ohodnocení škody, cenu, za jakou by bylo
reálné zeď opravit. Oprava zdi včetně solidního základu a v délce od jednoho sloupku
ke druhému, nikoliv pouze vyvalenou část by stála v rozmezí od 150 tis. až 200 tis. Kč. Jedině
v tomto rozsahu by oprava měla smysl. Likvidátor pojišťovny však zhodnotil stav zdi a stanovil
výši škody pouze na 25.922,- Kč. Přes nesouhlas Města Stárkova a odvolání proti stanovené
výši škodní události, pojišťovna tuto částku nezvýšila.

-

V roce 2015 Zastupitelstvo Města Stárkova schválilo v rámci úspor finančních prostředků
za dodávky silové elektřiny jiného dodavatele energie, a to firmu Amper Market a.s. Strategie
konkurenčních firem, vedoucí k získávání nových zákazníků prostřednictvím výhodnějších cen,
nabídla firma RWE Městu Stárkovu ještě lepší cenové podmínky. Pro další smluvní období je
třeba znovu posoudit výběr dodavatele silové elektrické energie.

-

Město Stárkov je žadatelem na VAK Náchod, a.s. o vybudování nového vodovodu jako
podmínky pro možnost výstavby za táborem a jeho napojení na stávající infrastrukturu. Dle
jeho vnitřní směrnice je postup po přijetí žádosti tento: po schválení představenstvem VAKu
o jeho zařazení do svého plánu budování nové infrastruktury, předloží zastupitelstvu obce
ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvě o půjčce, součásti
smlouvy je usnesení zastupitelstva o jeho schválení.

V 20.17 hod. bylo veřejné zasedání ukončeno starostou města.
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Usnesení:
Schválení programu veřejného zasedání
Schválení rozpočtového opatření č. 11/2015
Projednání zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru a schválení plánu
kontrol na rok 2016
4/2016/1 Schválení rozpočtu na rok 2016
5/2016/1 Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ ve Stárkově za rok 2015 a rozpočtu na rok 2016
6/2016/1 Schválení prodeje pozemku
7/2016/1 Schválení vodného na rok 2016
8/2016/1 Schválení stočného na rok 2016
9/2016/1 Schválení bezúplatného převedení požárního přívěsu na SDH Bystré
10/2016/1 Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění dopravní obslužnosti obce
11//2016/1 Schválení revokace části usnesení č. 45/2015/8 a doplnění tohoto usnesení.
1/2016/1
2/2016/1
3/2016/1

-----------------------------------------Ing. Olga Nováková – zapisovatelka

------------------------------------------Josef Cinka – ověřovatel zápisu

----------------------------------------Rudolf Pernica – starosta města

------------------------------------------Šubrt Arne - ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 03. 03. 2016

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