1 strana ze 4 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 24. 05. 2017

Zápis č. 2/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 24. 05. 2017 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové Zastupitelstva města Stárkova:

Cinka Josef
Pernica Rudolf
Mgr. Šedivý Marek
Šubrt Arne
Tobiášová Diana
Vlach Bohumil

Omluven:

Urban Petr

Zastupitelstvo města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Šubrt Arne
Tobiášová Diana

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program veřejného zasedání
Projednání účetní závěrky Města Stárkova
Projednání účetní závěrky ZŠ a MŠ Stárkov
Projednání závěrečného účtu Města Stárkova
Projednání rozpočtových opatření Města Stárkova
Projednání zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru
Projednání smlouvy o dotaci od Města Stárkova TJ Sokolu Stárkov, z.s.
Projednání pachtu pozemků v majetku Města Stárkova
Různé

V 18.15 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje program dnešního veřejného zasedání.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje návrh účetní závěrky Města Stárkova,
IČO 00273066 za rok 2016. Zastupitelstvo města Stárkova nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo města Stárkova tímto
schvaluje účetní závěrku Města Stárkova za rok 2016. Zároveň Zastupitelstvo města rozhodlo
o převedení výsledku hospodaření ve výši 1 860 179,59 Kč v roce 2017 na účet 432 - Výsledek
hospodaření minulých účetních období.
Účetní závěrka včetně všech zákonem přepsaných výkazů, tj. Rozvaha 2016, Výkaz zisku a ztrát
2016, Příloha 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, Inventarizační
zpráva z inventury 2016, zápisy z kontroly finančního a kontrolního výboru za rok 2016, jsou
k nahlédnutí na http://deska.starkov.cz/download.php a v kanceláři MěÚ Stárkov.
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Výkazy o schválení účetní závěrky Města Stárkova za rok 2016 budou do 20. 07. 2017 odeslány
na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje návrh účetní závěrky příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Stárkov, IČO 71009663 za rok 2016. Zastupitelstvo města Stárkova nezjistilo,
že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo města Stárkova tímto schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Stárkov za rok 2016.
Výsledek hospodaření této organizace v r. 2016 činil 127 308,89 Kč a bude převeden
do rezervního fondu.
Účetní závěrka včetně všech zákonem přepsaných výkazů, tj. Rozvaha 2016, Výkaz zisku a ztrát
2016, Příloha 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, Inventarizační
zpráva z inventury 2016, zápisy z kontroly finančního a kontrolního výboru za rok 2016, jsou
k nahlédnutí na http://deska.starkov.cz/download.php a v kanceláři MěÚ Stárkov.
Výkazy o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2016 budou
do 20. 07. 2017 odeslány na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo města Stárkova vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města
a Závěrečným účtem Města Stárkova za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2016 krajským úřadem bez výhrad.
Nebyly zjištěny závažné nedostatky, zápis neuvádí žádná rizika v hospodaření Města Stárkova dle
par. 10, odst. 4, písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb.
Závěrečný účet včetně všech zákonem přepsaných výkazů, tj. FIN 2016, rozvaha 2016, výkaz
zisku a ztrát 2016, příloha 2016, vyúčtování dotačních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně, přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček, roční účetní závěrka
příspěvkové organizace je k nahlédnutí na http://deska.starkov.cz/download.php a v kanceláři
MěÚ Stárkov.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 01/2017
ze dne 30. 01. 2017, 02/2017 ze dne 26. 04. 2017 a 3/2017 ze dne 19. 05. 2017, které jsou nedílnou
součástí tohoto zápisu, k nahlédnutí na http://deska.starkov.cz/download.php a v kanceláři MěÚ
Stárkov. Starosta provedl a schválil v rámci své pravomoci tato rozpočtová opatření, které upravují
vlastní schválený rozpočet o drobné částky u některých paragrafů rozpočtové skladby. Dále
upravuje výdajové položky rozpočtu o nájem s penálem za užívání pozemků v majetku Státního
pozemkového úřadu. Například hasičská zbrojnice v Bystrém u Stárkova je v majetku města,
ale stavební pozemek, kde budova stojí, zůstal v majetku státu a ten požaduje i zpětně nájem
a městu se zatím nepodařilo získat tento pozemek do svého majetku.
Přítomno: 6

Berou na vědomí: 6 Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a bere na vědomí zápisy z kontroly finančního
a kontrolního výboru konaného dne 17. 05. 2017. Oba výbory provedly kontrolu Závěrečného účtu
2016 a účetní závěrky Města Stárkova a ZŠ a MŠ Stárkov a provedly kontrolu pokladních dokladů
za období od 01. 01. 2017 do 17. 05. 2017. Dále byla provedena kontrola účetních dokladů, faktur
a bankovních výpisů za období od 01. 01. 2017 do 30. 04. 2017. Kopie zápisu z kontrol jsou
přílohou zápisu.
Přítomno: 6

Berou na vědomí: 6 Proti: 0

Zdrželo se: 0
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7) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje znění smlouvy s Tělovýchovnou
jednotou Sokolem Stárkov, z. s. na poskytnutí dotace schválené dne 27. 02. 2017 usnesením
č. 9/2017/1 z rozpočtu Města Stárkova ve výši 60 000,- Kč a pověřuje starostu Rudolfa Pernicu
k podpisu této smlouvy.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje program pro poskytování finančních
prostředků z rozpočtu Města Stárkova v roce 2018 pro spolkové činnosti a podporu aktivit
v oblasti sportu, sociální, práce s dětmi a spolupráce se seniory. Schválený Program poskytování
finančních prostředků z rozpočtu Města Stárkova v roce 2018 je přílohou zápisu.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) Zastupitelstvo města Stárkova na základě žádostí projednalo pacht následujících pozemků
z majetku Města Stárkova:
k.ú
Horní Dřevíč
Horní Dřevíč
Horní Dřevíč
Horní Dřevíč
Horní Dřevíč

parcela č.
263
266/2
275/6
276
277/5

druh pozemku
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha-ostatní komunikace
trvalý travní porost
trvalý travní porost

Výměra[m2]
435
2989
291
1770
6542

a zároveň konstatovalo, že záměr propachtovat 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.
1. žádost na pacht podaná v kanceláři Města Stárkova na všechny výše uvedené pozemky dne
25. 04. 2017 - Vlach Bohumil, Stárkov - Bystré čp. 5
2. žádost na pacht podaná v kanceláři Města Stárkova na pozemek p.č. 277/5 dne 05. 05. 2017 –
Statek Stárkov s.r.o., Stárkov čp. 102
3. žádost na pacht podaná v kanceláři Města Stárkova na všechny výše uvedené pozemky dne
09. 05. 2017 Pastor Jiří, Velký Dřevíč čp. 142, Hronov
4. žádost na pacht v kanceláři Města Stárkova na všechny výše uvedené pozemky dne 17. 05. 2017
– Statek Stárkov s.r.o., Stárkov čp. 102
Starosta vyzval přítomné žadatele, kteří se dostavili na toto veřejné zasedání, aby se vyjádřili
k stávající situaci a deklarovali své záměry.
Pan Bohumil Vlach si vzal slovo jako první. Jeho záměrem je propachtované pozemky od Města
Stárkova spojit do bloků se sousedními pozemky pana Bednáře, které má propachtovány, ale nemá
zájem poškodit pana Pastora. Navrhnul řešení. V případě, že zastupitelé schválí pacht jemu
s možností je propachtovat třetí osobě, zaváže se, že na dotační období do roku 2020
je propachtuje panu Pastorovi. Ten je bude v souladu s pravidly dotace udržovat, bude mít
možnost pokračovat v dotačním režimu a nebude muset vracet již jemu vyplacené finanční
prostředky. Dále pan Vlach ústně změnil svoji žádost na pacht a vyloučil z ní pozemek č. 277/5,
o který má zájem Statek Stárkov s.r.o. Naopak Statek Stárkov s.r.o. vzal zpět žádost
ze 17. 05. 2017.
Starosta přerušil zasedání ZM ve 20,00 hod. a pan Vlach Bohumil před zahájením jednání
ZM o pachtu výše zmíněných pozemků sděluje podle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
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o obcích (obecní zřízení), že projednání dané záležitosti by mohlo znamenat výhodu pro něj,
a proto se vyloučil z jednání a opustil místo veřejného zasedání. Na veřejném zasedaní
zůstalo přítomno 5 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan Jiří Pastor vzal svou žádost zpět. Nyní v platnosti zůstala žádost pana Bohumila Vlach
na pacht pozemku č. 263, 266/2, 275/6 a 276, k.u. Horní Dřevíč a žádost na pacht Statku Stárkov
s.r.o. na pozemek p.č. 277/5 k.u. Horní Dřevíč.
Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje pacht pozemků č. 263, 266/2, 275/6 a 276,
k.u. Horní Dřevíč panu Bohumilu Vlachovi a pozemek p. č. 277/5 k.u. Horní Dřevíč Statku
Stárkov s.r.o. dodatkem stávajících smluv. Cena pachtu zemědělských pozemků bude stanovena
zastupitelstvem ve stejné výši jako již uzavřené pachty. Za cenu 2 % z platné průměrné ceny
stanovené k účelu daně z nemovitosti dle vyhlášky č. 412/2008 Sb. Dále schvaluje inflační
doložku, kdy při aktualizaci výše uvedené vyhlášky a vyhlášení nových základních cen
zemědělských pozemků v dotčených katastrech, bude jimi přepočítán schválený pacht a pověřuje
starostu Rudolfa Pernicu k podpisu těchto dodatků smluv.
Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Starosta ukončil VZ v 20.25 hod.
Usnesení:
10/2017/2
11/2017/2
12/2017/2
13/2017/2
14/2017/2
15/2017/2
16/2017/2
17/2017/2
18/2017/2

Schválení programu veřejného zasedání
Schválení závěrky Města Stárkova za rok 2016
Schválení závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2016
Schválení závěrečného účtu Města Stárkova za rok 2016
Vzetí na vědomí rozpočtových opatření č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017
Vzetí na vědomí zápisů z kontroly finančního a kontrolního výboru
Schválení podpisu smlouvy o dotaci od Města Stárkova TJ Sokolu Stárkov, z.s
Schválení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Stárkova v roce 2018
Schválení pachtu pozemků v majetku Města Stárkova

Ing. Olga Nováková – zapisovatelka

Rudolf Pernica – starosta města

Šubrt Arne – ověřovatel zápisu

Tobiášová Diana – ověřovatelka zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 31. 05. 2017
Pozn.: Veškeré přílohy existují v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.

