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Zápis č. 5/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 30. 11. 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
100% účast

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Šubrt Arne
Urban Petr

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání:
Projednání rozpočtových opatření Města Stárkova.
Projednání rozpočtového provizoria města na rok 2017.
Sestavení inventarizačních komisí.
Projednání odepsání dluhu z důvodu nevymahatelnosti.
Stanovení ceny vodného u městského vodovodu ve Chlívcích na rok 2017.
Stanovení ceny stočného u městské splaškové kanalizace ve Stárkově na rok 2017.
Projednání žádosti o dotaci na projekt „Systém separace odpadu ve městě Stárkov“ z prostředků
OPŽP na základě 41. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020“ prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.2: Zvýšení podílu
materiálového a energetického využití odpadů – Systémy pro separaci/oddělený sběr
komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu – podporovaná aktivita 3.2.1. –
Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
8) Poskytnutí účelově vázané zápůjčky ze strany Města Stárkova jako vypůjčitele na stavbu
„Vodovodu k rodinným domům na Solovicích“, firmě VAK Náchod a.s. jako vydlužitelce, která
zabezpečí stavbu včetně projektu v plném rozsahu.
9) Projednání žádosti o finanční podporu TJ Sokol Stárkov, z.s.
10) Různé
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

V 18,20 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
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2) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje rozpočtová opatření č. 4, 5, 6, 7/2016,
které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. Tato rozpočtová opatření upravují změny v objemu
a struktuře účetních položek oproti schválenému rozpočtu v nákladech na nákup nové kopírky, nákup
pozemku, nákup teplovzdušných kamen do kina, předpokládané náklady na opravu komína
na radnici. Příjem dotace na hospodaření v lesích a dotaci na volby do zastupitelstev krajů.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Město Stárkov nemá před 1. lednem rozpočtového roku schválen rozpočet pro rok 2017,
rozpočtové hospodaření města se proto v době do jeho schválení bude řídit pravidly rozpočtového
provizoria.
Režim v období rozpočtového provizoria:
Příjmy:
Jsou přijímány příjmy dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně příjmů, jejichž prodlení
by mělo za následek trvalou ztrátu příjmu.
Výdaje:
1. Město hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městského úřadu a města, přičemž
dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků.
2. Přednostně poskytuje příspěvky vlastní příspěvkové organizaci.
3. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
4. Plní povinnosti z pracovněprávních smluv – výplaty mezd, odvody sociálního a zdravotního
pojištění a daně z mezd.
5. Plní povinnosti vyplývající z právních předpisů – vratky dotací v rámci finančního vypořádání
apod.
6. Řeší havarijní a krizové situace.
7. Financuje rozjeté investiční akce, jejichž zastavení by znamenalo pro město další zvýšené
náklady.
Po schválení rozpočtu na rok 2017 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno se zápisem z kontroly finančního výboru
a kontrolního výboru Města Stárkova ze dne 02. 11. 2016, přítomni za finanční výbor Kleprlík René,
Šubrt Arne, Šolcová Jana a za kontrolní výbor Komárová Zdeňka, Gorgan Josef a Urban Petr. Oba
výbory měly na programu přípravu na inventarizaci a sestavení plánu inventur a inventarizačních
komisí.
Přítomno: 7

Berou na vědomí: 7 Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje sestavené inventarizační komise
pro rok 2016 dle přílohy zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru ze dne 02. 11. 2016
s účinností od 14. 11. 2016 do 16. 02. 2017.
Inventarizační komise:
Předseda hlavní inventarizační komise - Arne Šubrt
Členové - Rudolf Pernica, Libuše Šlapková
Členové komisí:
Bohumil Vlach, Petr Urban inventarizace majetku v SDH – Stárkov, Bystré s KD Chlívce
Marek Šedivý, Josef Gorgan inventarizace majetku - Město a kino
Zdeněk Konečný, Diana Tobiášová - inventarizace majetku v táboře
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Martina Ducháčová, Arne Šubrt René Kleprlík, Luboš Kylar Anna Bártová, Zdeňka Komárová Arne Šubrt Přítomno: 7

inventarizace majetku ve zdravotním středisku
inventarizace majetku v MŠ a ŠJ
inventarizace majetku v ZŠ
dokladová inventarizace.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje odepsání dluhu za likvidaci odpadů
z důvodu nevymahatelnosti - insolvence dlužníka ve výši 9 750,- Kč v jednom případě a ve druhém
případě poplatek za psy ve výši 4 250,- Kč a poplatek za likvidaci odpadů ve výši 2 950,- Kč.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje kalkulaci nákladů a z ní vyplývající cenu vodného
za dodávky vody z městského vodovodu ve Chlívcích s účinností od 01. 01. 2017 do 31. 12.
2017, jedná se o částku 32,26 Kč bez DPH za 1 m3, což odpovídá 37,10 Kč s 15 % DPH za 1 m3.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje kalkulaci nákladů a z ní vyplývající cenu stočného
za odvod splaškových vod městské splaškové kanalizace zakončené ČOV ve Stárkově s účinností
od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017, výše ceny vyplývá z finanční analýzy, která byla součástí žádosti
o dotaci, projektu OPŽP a ekonomiky provozu. Jelikož výdaje převyšují náklady, cena za stočné
odpovídá nejvyšší možné ceně. Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje cenu stočného ve výši 29,00
Kč bez DPH za 1 m3, což odpovídá 33,35 Kč s 15 % DPH za 1 m3.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno s podáním žádosti o dotaci na projekt „Systém
separace odpadu ve městě Stárkov“ z prostředků OPŽP na základě 41. výzvy Ministerstva životního
prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ prioritní osy 3, investiční
priority 1, SC 3.2: Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů – Systémy pro
separaci/oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu –
podporovaná aktivita 3.2.1. – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
a zmocňuje společnost KONCEDO, s.r.o. ke všem právním úkonům souvisejících s tímto projektem.
10) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje poskytnutí účelově vázané půjčky ze strany Města
Stárkova jako vypůjčitele firmě Vodovody a kanalizace Náchod a.s. jako vydlužitelce na výstavbu
vodovodní infrastruktury pro 5 - 9 RD na Solovicích.
Cena stavby a výše půjčky bude cca 350.000,- Kč. Skutečná cena bude stanovena dle položkového
rozpočtu, a dle výběrového řízení. Půjčka bude obci splácena v 5 stejných ročních splátkách, kde
1. splátka bude uhrazena za jeden rok od podpisu Smlouvy o půjčce. Úroková sazba se bude odvíjet
od DS ČNB.
Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje převod investorství ve prospěch firmy VAK Náchod a.s.,
která vyhotoví kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajistí vydání stavebního
povolení na výstavbu vodovodní infrastruktury. Firma VAK Náchod a.s. provede výběrové řízení
dodavatele stavby a zabezpečí stavbu v plném rozsahu
Zastupitelstvo Města Stárkova dále schvaluje, že VAK Náchod a.s. bude majitelem realizované
stavby a následně jejím provozovatelem.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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11) Na dnešní zasedání ZM se dostavili zástupci Tělovýchovné jednoty Sokol Stárkov z.s.,
a požádali o vysvětlení, proč Město Stárkov na základě jejich žádosti neposkytlo jejich spolku
žádnou finanční výpomoc.
Starosta města jim podal toto vysvětlení:
Tělovýchovná jednota Sokol Stárkov z.s., jménem nového předsedy pana Luboše Gorgana podalo
Městu Stárkov dne 03. 10. 2016 žádost o finanční podporu. Její projednání zařadilo ZM na první
zasedání, které následovalo po dni podání žádosti, což je dnes.
Žádost o dotaci i její vyúčtování musí mít určité náležitosti a má jasně daná zákonná pravidla.
Možnost získat dotaci musí mít všechny subjekty provozující veřejně prospěšné činnosti (například
v oblasti sportu, kultury, sociální pomoci a spolkové činnosti) na území Města Stárkova dle stejných
podmínek.
Tyto podmínky budou stanoveny programem upravujícím poskytování dotací z rozpočtu města
v příslušném roce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů.
Novela rozpočtových pravidel zpřísnila žádosti i vyúčtování dotací z veřejných prostředků, takže
i dotační politiku musí Město Stárkov sladit s danými podmínkami.
V současné době nemá Město Stárkov schválený program upravujícím poskytování dotací z rozpočtu
města, a proto nemůže poskytovat dotace ze svého rozpočtu.
Program upravujícím poskytování dotací z rozpočtu města bude projednání společně s rozpočtem
na rok 2017 na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2017. Do doby schválení nového rozpočtu bude
financování obce v režimu tzv. rozpočtového provizoria, což poskytnutí dotace neumožňuje.
Před vlastním sestavením rozpočtu města na rok 2017 bude svolána pracovní schůzka zastupitelů
města se zástupci TJ Sokol Stárkov z.s., kde společně projednají možnosti podpory Města Stárkova
uvedenému spolku.
Starosta ukončil VZ v 20,05 hod.
Usnesení:
32/2016/5
33/2016/5
34/2016/5
35/2016/5
36/2016/5
37/2016/5
38/2016/5
39/2016/5
40/2016/5

Schválení programu veřejného zasedání ZM
Schválení rozpočtových opatření č. 4, 5, 6, 7/2016
Schválení Rozpočtového provizoria na rok 2017
Vzetí na vědomí zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru
Schválení inventarizační komise
Schválení odepsání dluhu z důvodu nevymahatelnosti
Schválení kalkulace nákladů a z toho vyplývající ceny vodného
Schválení kalkulace nákladů a z toho vyplývající ceny stočného
Schválení poskytnutí účelově vázané půjčky firmě Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Šubrt Arne – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Urban Petr – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 08. 12. 2016.
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.

