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Zápis č. 4/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 02. 10. 2017 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:

Cinka Josef
Mgr. Šedivý Marek

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání: 1) Program veřejného zasedání
2) Projednání nákupu kolového traktoru a komunální techniky do majetku
města
3) Projednání rozpočtového opatření
4) Zřízení rezervního fondu na kanalizaci ve Stárkově a vodovod Chlívce
5) Různé
V 18.15 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

2) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje podání výzvy na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky v souladu s ustanovením § 6, § 27 a § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek č. 1/2017 „Dodávka traktoru" a pověřuje starostu Rudolfa Pernicu k podání
výzvy třem firmám. Předmětem této zakázky je dodání traktoru pro potřeby Města Stárkova,
součástí zadávací dokumentace je technická specifikace. V případě splnění technických
požadavků u více nabídek je nejdůležitější ekonomická podmínka, a to je nejnižší cena. Výzva a
zadávací dokumentace je přílohou tohoto zápisu.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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3) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje přijetí dotace ze 41. výzvy Ministerstva životního
prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020“podporovaných z
Fondu soudržnosti
Název projektu – „Systém separace odpadu ve městě Stárkov“
Registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003303
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 971 130,80 Kč, Určená výše podpory do maximálně
85 % způsobilých nákladů.
Pověřuje starostu k zahájení výběrového řízení na nákup kolového nakladače, velkoobjemových
kontejnerů, traktorového nosiče kontejnerů a štěpkovače větví. Uvedené vybavení bude sloužit
k manipulaci a separaci odpadů, které budou následně předány k materiálovému využití
a recyklaci.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017, které je
nedílnou součástí tohoto zápisu. Toto rozpočtové opatření ve výši 500.000,- Kč upravuje přesun
finančních prostředků z nevyčerpané položky - Budovy , haly a stavby a převádí na položku Stroje, přístroje a zařízení a vytváří objem peněz potřebný na nákup traktoru.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova zřizuje rezervní fondy. Smyslem fondu je vytvořit účelové
zdroje pro financování obnovy vodovodů a kanalizací, jejich výměnu, rekonstrukci, nikoliv však
na novou výstavbu. Rezervní fond na obnovu kanalizace ve Stárkově je tvořen jednorázovým
zdrojem ve výši 200.000,- Kč a ročními příděly ve výši 30.000,-Kč. Rezervní fond na obnovu
vodovodu ve Chlívcích je tvořen jednorázovým zdrojem ve výši 30.000,- Kč a ročními příděly
ve výši 5.000,- Kč.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

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 zůstalo usnášeníschopné.
Různé:
-

V sobotu 23. září 2017 proběhl ve Stárkově pochod tzv. „Katovská 30“, počasí sice této
akci nepřálo, ale přesto byla účast poměrně slušná. Velké poděkování mnoha
dobrovolníkům, bez nichž by se akce nekonala nebo by vyžadovala nemalé finanční
prostředky při najímání profesionálů. Součástí této akce je každoročně večer taneční
posvícenská zábava. Byl přečten dopis paní Zdenky Komárové týkající se zábavy.
Někteří návštěvníci z řad účastníků odpolední bitevní ukázky označovali své oblečení
nacistickými symboly, i když se již nejednalo o bojovou ukázku. Zastupitelé tuto výtku
berou na vědomí a distancují se od těchto projevů. Při přípravě dalšího ročníků se pokusí
v jarních měsících spolu s organizátory bitevní ukázky tyto jevy eliminovat a posílit
organizační složku. V souvislosti se zmíněnou akcí je nezbytné provést některé změny
také u dalších akcí, např. „Čarodějnice 2018“. Občerstvení zajišťovalo SDH z Bystrého,
které již nebude moci v příštím roce občerstvení zajistit, a to z důvodu malého počtu
akceschopných lidí. Nedostatečná generační výměna neproběhla ani u nich, ani u dalších
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skupin, kteří bezplatně pomáhali městu organizovat různé kulturní akce. Je velmi málo
mladých lidí, kteří se aktivně zapojují do jejich příprav.
Přítomno: 6

Berou na vědomí: 6 Proti: 0

Zdrželo se: 0

Starosta ukončil VZ v 19,20 hod.
Usnesení:
25/2017/4
26/2017/4
27/2017/4
28/2017/4
29/2017/4
30/2017/4

Schválení programu veřejného zasedání
Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení pro nákup traktoru
Schválení dotace na techniku – nakládání s odpadem
Schválení rozpočtového opatření č. 4/2017
Schválení zřízení rezervních fondů na kanalizaci a vodovod
Vzetí na vědomí - distancování se od některých projevů na zábavě

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Cinka Josef – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Mgr. Šedivý Marek – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 09. 10. 2017

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

