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Zápis č. 6/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 08. 11. 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:

Urban Petr
Vlach Bohumil

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání:
1) Projednání rozpočtových opatření Města Stárkova.
2) Projednání tří nabídek na akci "Zpracování žádosti o podporu z OPŽP a manažerské řízení
projektu vč. organizace zadávacích řízení na akci „Sběrný dvůr Stárkov“.
3) Různé
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

2) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2017
a 6/2017, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. Tato rozpočtová opatření upravují změny
v objemu a struktuře účetních položek oproti schválenému rozpočtu v příjmu dotaci na volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v nákladech na údržbu veřejného osvětlení.
Přítomno: 7

Vzetí na vědomí: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Na základě výzvy k podání nabídky dle zákona č.134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek
na projekt „ Zpracování žádosti o podporu z OPŽP a manažerské řízení projektu vč. organizace
zadávacích řízení na akci „Sběrný dvůr Stárkov“. Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje postup při
výběru dodavatele výše uvedeného projektu.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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4) Zastupitelstvo Města Stárkova bere na vědomí předložení tří nabídek na projekt„ Zpracování
žádosti o podporu z OPŽP a manažerské řízení projektu vč. organizace zadávacích řízení na akci
„Sběrný dvůr Stárkov“ a schvaluje pořadí nabídek dle konečné ceny:
1. ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ64583988
237 160,- Kč
2. PROUNI CZ s.r.o., Průmyslová 23304, 250 01 Brandýs nad Labem, DIČ: CZ29018293 284 350,- Kč
3. TEGO cz, s.r.o., Kumburská 1077, 509 01 Nová Paka, DIČ: CZ25946919
294 030,- Kč
A jako vítěznou firmu schvaluje ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ64583988.
Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje návrh smlouvy s touto firmou " a pověřuje starostu Rudolfa
Pernicu k podpisu této smlouvy.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje a zmocňuje starostu Rudolfa Pernicu k podpisu
zplnomocnění se společností ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, DIČ : CZ64583988,
aby Zmocnitele zastupovala při jednáních v rámci akce „Sběrný dvůr Stárkov“, na jejíž realizaci je
požadována podpora v rámci 69. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Jedná se zejména o
zastupování a podepisování úloh ve věci:
- jednání s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve věci zajištění příslušného stanoviska k podání
žádosti

-

informace o pokroku v realizaci projektu,
žádost o přezkum rozhodnutí,
právní akt/podmínky poskytnutí dotace,
námitka proti rozhodnutí výběrové komise,
žádost o podporu,
žádost o platbu,
zpráva o realizaci,
zpráva o udržitelnosti,
žádost o změnu.

Plná moc je udělena na celou dobu trvání projektu, tedy až po závěrečné vyhodnocení akce.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje v případě projektového záměru a příslušné výzvy podání
žádosti o dotaci na spolufinancování sběrného dvora.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Různé:
 Paní Rzehák se zajímal o to, co od firmy ISES, s.r.o. bude Město Stárkov požadovat. Tyto
informace mu byly poskytnuty přečtením návrhu smlouvy.
 Z důvodu, že někteří majitelé nemovitostí nesouhlasili se stavbou sběrného dvora z důvodu obav,
že je bude obtěžovat zápach především při zahníváním bio odpadu, byl jim vysvětlen systém
odvážení kontejnerů a v projektu zapracovány změny v rozmístění kontejnerů.

Starosta ukončil VZ v 19,10 hod.
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Usnesení:
34/2017/6
35/2017/6
36/2017/6
37/2017/6
38/2017/6
39/2017/6

Schválení programu veřejného zasedání ZM
Vzetí na vědomí rozpočtových opatření č. 5/2017 a 6/2017
Schválení postupu výběrového řízení
Schválení návrhu smlouvy s firmou ISES, s.r.o.
Schválení zplnomocnění pro firmu ISES, s.r.o.
Schválení podání žádosti o dotaci

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Urban Petr – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Vlach Bohumil – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 15. 11. 2017
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.

