1 strana ze 3 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 18. 04. 2018

Zápis č. 2/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 18. 04. 2018 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové Zastupitelstva města Stárkova:

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

Omluven:

Tobiášová Diana

Zastupitelstvo města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Urban Petr
Vlach Bohumil

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání:
1. Program veřejného zasedání
2. Projednání zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru
3. Projednání návrhu partnerské smlouvy uzavřené mezi příjemcem Městem Hronov a
partnerem Městem Stárkov v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu
Hronovska“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457.
4. Projednání finanční spoluúčasti v rámci realizace projektu „Zefektivnění veřejné správy v
regionu Hronovska“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457 ve výši 55 225,Kč.
5. Projednání prodeje pozemků z majetku Města Stárkova
6. Projednání převodu pozemků do majetku Města Stárkova
7. 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 bere na vědomí zápisy z kontroly finančního
a kontrolního výboru konaného dne 04. 04. 2018. Byl sestaven plán činnosti obou výborů na rok
2018. Kopie zápisu z kontrol a kopie plánu kontrol finančního a kontrolního výboru pro rok 2018
jsou přílohou zápisu.
Přítomno: 6

Berou na vědomí: 6 Proti: 0

Zdrželo se: 0
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3) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje návrh partnerské smlouvy mezi
příjemcem Městem Hronov a partnerem Městem Stárkov v rámci projektu „Zefektivnění veřejné
správy v regionu Hronovska“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Pro Město Stárkov to
znamená získání finančních prostředků na vypracování Strategického plánu rozvoje města
Stárkova, Pasportu místních komunikací, Pasportu veřejného osvětlení, Plánu regenerace
památkové zóny města Stárkov, vč. pasportizace dotčených objektů, Koncepce zásobování vodou
a odkanalizování města Stárkov, Plánu odpadového hospodářství a Plánu rozvoje sportu a
volnočasových aktivit. Zastupitelstvo pověřuje starostu Rudolfa Pernicu k podpisu této partnerské
smlouvy
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje finanční spoluúčasti ve výši 55 225,88 Kč
v rámci realizace projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“ reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádostí projednalo prodeje následujících pozemků
z majetku Města Stárkova a záměr prodat 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.
Cena prodávaných pozemků bude stanovena zastupitelstvem podle kvality, umístění a tržní ceny
pozemku. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
a) Petr Pultar, Stárkov 49, 549 36 Stárkov
Pozemková parcela
č. 162
Celková výměra
1 606 m2
Část
172 m2
Druh pozemku
lesní pozemek
Katastrální území
Stárkov
Lokalizace dle místního názvu
stráň pod Pražskou
Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo prodej pozemku č. 162, o výměře 172 m2
v k. ú. Stárkov. Prodejní cena dle úředního znaleckého posudku a lze ji uhradit dle splátkového
kalendáře, poslední splátka nejdéle do konce roku 2018 a všechny náklady spojené s prodejem
hradí kupující.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

b) Berta Heinzelová, Stárkov – Horní Dřevíč čp. 55, 549 31 Stárkov
Pozemková parcela
č. 453/12
Celková výměra
120 m2
Druh pozemku
ostatní plocha
Katastrální území
Horní Dřevíč
Lokalizace dle místního názvu
před domem čp. 55
Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo prodej pozemku č. 453/12, o výměře
120 m2 v k. ú. Horní Dřevíč a cenu stanovuje na 30,-Kč/m2. Prodejní cena bude uhrazená při
podpisu kupní smlouvy a všechny náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo žádost pana JUDr. Jiřího Hromase, nového majitele
zámku a mnoha pozemkových parcel ve Stárkově o směnu některých pozemků. Zastupitelstvo
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města Stárkova tuto žádost berou na vědomí bez hlasování. Je domluvená schůzka s panem
Hromasem na 23. 05. 2018 a další jednání bude na následujícím veřejném zasedání plánovaném na
středu 20. 06. 2018.
7) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo situaci s přípravou pozemků pro výstavbu rodinných
domu za táborem. Prvních pět parcel je zaměřených a zapsaných v katastru nemovitostí, probíhají
stavební práce na technické infrastruktuře. V návrhu je prodejní cena 200,- Kč za m2 bez DPH,
konečná cena dopočítaná s 21 % DPH.
Různé:


Starosta informoval o situaci s pracemi na územním plánu. Bylo zapracováno několik
kompromisních záměrů. Předpokládá se, že nový územní plán bude v dohledné době
schválen.



Pan Hromas upozornil na nepříznivou situaci znečišťování veřejných i soukromých prostor
kolem domu čp. 91

Starosta ukončil VZ v 20.00 hod.
Usnesení:
11/2018/2
12/2018/2
13/2018/2

14/2018/2

15/2018/2
16/2018/2

Schválení programu veřejného zasedání
Vzetí na vědomí zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru
Schválení partnerské smlouvy mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Městem
Stárkov v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“, reg.
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457
Schválení finanční spoluúčasti ve výši 55 225,88 Kč v rámci realizace projektu
„Zefektivnění
veřejné
správy
v
regionu
Hronovska“
reg.
č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457
Schválení prodeje pozemku, p. Pultar
Schválení prodeje pozemku, p. Heinzelová

Ing. Olga Nováková – zapisovatelka

Petr Urban – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Bohumil Vlach – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 25. 04. 2018
Pozn.: Veškeré přílohy existují v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.

