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Zápis č. 1/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 27. 02. 2017 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové Zastupitelstva Města Stárkova:

Cinka Josef
Pernica Rudolf
Mgr. Šedivý Marek
Šubrt Arne
Urban Petr
Vlach Bohumil

Omluvena:

Tobiášová Diana

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Cinka Josef
Mgr. Šedivý Marek

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání:
1) Program veřejného zasedání
2) Projednání rozpočtového opatření č. 08/2016
3) Projednání zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru a plánu kontrol
4) Projednání rozpočtu na rok 2017
5) Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017
6) Projednání pachtů pozemků
7) Projednání zřízení věcných břemen na pozemcích města
8) Projednání dotace na dopravní obslužnost Královéhradeckému kraji
9) Projednání dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Stárkov z.s.
10) Různé
V 18.15 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.

1) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje program dnešního veřejného
zasedání.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo informováno a bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 08/2016 ze dne 09. 12. 2016, které je nedílnou součástí tohoto zápisu. Starosta provedl a schválil
v rámci své pravomoci toto rozpočtové opatření, které upravuje vlastní schválený rozpočet o příjem
dotace na hospodaření v lesích od krajského úřadu.
Přítomno: 6

Berou na vědomí: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a bere na vědomí zápis z kontroly finančního
a kontrolního výboru konaného dne 01. 02. 2017. Oba výbory byly seznámeny s návrhem rozpočtu
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na rok 2017 a byl sestaven plán činnosti obou výborů na rok 2017. Kopie zápisu z kontrol a kopie
plánu kontrol finančního a kontrolního výboru pro rok 2017 jsou přílohou zápisu.
Přítomno: 6

Berou na vědomí: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo města Stárkova schvaluje schodkový rozpočet města pro rok 2017 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši

12 431 620,00 Kč
1 073 074,00 Kč prostředky z minulých let
- 984 150,00 Kč splátka úvěru a půjčky SFŽP
12 520 544,00 Kč

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

10 260 544,00 Kč
2 260 000,00 Kč
12 520 544,00 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle „paragrafového“ třídění rozpočtové
skladby v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu pro rok 2017“.
Dále schvaluje:
- příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Stárkov ve výši
2 000 000,00 Kč
- peněžní dar na provoz Základní umělecké škole Hronov ve výši 22 162,00 Kč
- peněžní dar Oblastní charitě Červený Kostelec pro Hospic Anežky České ve výši 2 000,00 Kč
- peněžní dar stacionáři Stonožka-Ostrava pro handicapované děti ve výši 2 000,00 Kč
- peněžní dar MO Českého rybářského svazu Radvanice na dětské rybářské závody ve výši
1 500,00 Kč,
- peněžní dar 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 3 000,00 Kč
- věcné dary pro bývalé stárkovské občany v Domovech důchodců 2 000,00 Kč
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje závěrečnou zprávu hospodaření
příspěvkové organizace města ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2016 a vzalo na vědomí návrh rozpočtu
na rok 2017. 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 2017
a hospodářská činnost školy. Rozpočet na 2017 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 2016 skončilo s přebytkem ve výši 127 308,89 Kč.
Závěrečná zpráva na rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 jsou přílohou zápisu.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádosti projednalo pacht následujících pozemků
v majetku Města Stárkova a zároveň konstatovalo, že záměr propachtovat pozemky byl řádně
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zveřejněn dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce města minimálně 15 dní
před konáním veřejného zasedání.
Mužík Petr, Stárkov 10, Urban Petr, Stárkov 9
Pozemková parcela
č. 286/1
Celková výměra
420 m2
Druh pozemku
ostatní plocha
Katastrální území
Stárkov
Lokalizace dle místního názvu
Plocha vedle čp.10
Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo pacht pozemku č. 286/1 o výměře 420 m2 v
k. ú. Stárkov a pachtovné stanovuje na 3,-Kč/m2 za rok za účelem uskladnění palivového dříví.
Přítomno: 6

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Cinková Kristýna, Bystré čp. 57, Stárkov
Pozemková parcela
č. 969/2
Celková výměra
320 m2
Část
40 m2
Druh pozemku
ostatní plocha
Katastrální území
Bystré u Stárkov
Lokalizace dle místního názvu
Cesta k čp. 57
Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo pacht pozemku č. 969/2 o výměře cca 40 m2
v k. ú. Bystré u Stárkova a pachtovné stanovuje na 3,-Kč/m2 za rok za účelem možnosti parkování
nebo pro možnost manipulace s automobilem především při zhoršených sjízdných podmínkách na
přístupové cestě k domu čp. 57.
Přítomno: 6

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 1

7) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje zřízení věcných břemen – osobní
služebnosti, zřízení umístění a provozování distribuční soustavy z důvodu posílení sítě.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu Rudolfa Pernicu k podepsání Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích
k.ú. Stárkov, parc. č. 427/2, 425 1052, 48/4, 48/1, 60/6, 1050/3, 1050/2, 1048, 60/8, 60/9, 1046, 89/1,
1045/1 a 99/2 v prvním případě a podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na
pozemcích k.ú. Stárkov, parc. č.1079/3 a 1080 v druhém případě.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8) 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 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017 ve výši 24 032,00 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: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě
Sokol Stárkov, z.s. z rozpočtu Města Stárkova maximálně do výše 60 000,- Kč na základě jejich
žádosti o finanční podporu na zajištění chodu tohoto spolku. Konkrétně na spolufinancování při
vybudování kanalizační přípojky v majetku TJ Sokol Stárkov, z.s., na vodné a stočné,
na spotřebovanou elektrickou energii, na materiální a provozní zabezpečení. Dotace ze strany Města
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Stárkova bude poskytnuta ve výši skutečných nákladů a finanční prostředky budou převedeny proti
fakturám uhrazeným Tělovýchovnou jednotou Sokolem Stárkov, z.s. a vyúčtovány na základě
předložených účetních dokladů tak, aby splňovala podmínky stanovené 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. Podmínkou poskytnutí dotace je předložení
průkazné účetní uzávěrky předchozího účetního období.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Různé:
-

Starosta informoval o situaci v oblasti domovních kotelen na pevná paliva. Záměr legislativy je
vyloučit z provozu nevyhovující kotle, které jsou se špatným palivem a špatným způsobem
topení velkým znečišťovatelem ovzduší. Technická úroveň převážné většiny kotlů
v domácnostech však neodpovídá daným podmínkám. Změny systému vytápění spočívají
v automatizaci vlastního topení, kladou požadavky na kvalitní palivo a technickou úroveň
kotelny a v praxi to majitelům nemovitostí komplikují i nedostatky v legislativě.
V neposledních řadě jsou změny systému topení technicky a finančně náročné a to je a bude
pro mnoho domácností velký problém.

V 19.25 hod. bylo veřejné zasedání ukončeno starostou města.
Usnesení:
1/2017/1
2/2017/1
3/2017/1
4/2017/1
5/2017/1
6/2017/1
7/2017/1
8/2017/1
9/2017/1

Schválení programu veřejného zasedání
Projednání rozpočtového opatření č. 08/2016
Projednání zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru a plánu kontrol na rok
2017
Schválení rozpočtu na rok 2017
Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ ve Stárkově za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017
Schválení pachtu pozemků
Schválení uzavření smluv na zřízení věcných břemen
Schválení poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji na dopravní obslužnost
Schválení poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Stárkov z.s.

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

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

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

------------------------------------------Mgr. Marek Šedivý - ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 06. 03. 2017
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.
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