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Zápis č. 1/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 14. 02. 2018 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:

Šubrt Arne
Tobiášová Diana

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání:
1) Program veřejného zasedání
2) Projednání rozpočtových opatření
3) Projednání zajištění služeb pošty přes „Pošta Partner“
4) Projednání koupě pozemku
5) Projednání pachtu a prodeje pozemku
6) Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve prospěch zájmových organizací
7) Projednání dotace na dopravní obslužnost Královéhradeckému kraji
8) Projednání dotace v projektu na „Zefektivnění státní správy“
9) Projednání dotace na sociální zařízení do školy
10) Různé
V 18.08 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.

1) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje program dnešního veřejného
zasedání.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo informováno a bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 01/2018 ze dne 11. 01. 2018 a rozpočtové opatření č. 02/2018, které jsou nedílnou součástí tohoto
zápisu. Starosta provedl a schválil v rámci své pravomoci první rozpočtové opatření, které upravuje
vlastní schválený rozpočet o příjem dotace na volbu prezidenta ČR a druhé doplnění rozpočtu na
rok 2018 dotaci ze státního rozpočtu na správu a povýšení daně z příjmu právnických osob.
Přítomno: 7

Berou na vědomí: 7
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Proti: 0

Zdrželo se: 0
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3) Starosta seznámil přítomné se záměry České pošty, s.p. na provozování malých poboček,
poskytování plnohodnotných služeb prostřednictvím třetích osob. Pro obyvatele Stárkova je
z důvodu odlehlosti jiných větších pošt nebo dalších poskytovatelů bankovních služeb zachování
pošty v místě bydliště velice důležité. Česká pošta nemá zájem zrušit poštu ve Stárkově, ale služby
provozovat prostřednictvím projektu Pošta Partner. Projekt totiž pracuje s konceptem, že poštu
v obci může provozovat buď sama obec, nebo někdo další v rámci svého podnikání. Za poskytování
poštovních služeb provozovateli uhradí (vychází se ze současného stavu) za provedené transakce
provizi ve výši přibližně 11.000,- Kč. Zastupitelé si uvědomují, že je zachování služeb pošty
ve Stárkově pro obyvatele velmi důležité a v případě nebezpečí zrušení pošty, při zachování
současné politiky České Pošty a.s. neprovozovat přímo malé pobočky, vyjádřili částečný souhlas
s provozováním poštovních služeb obcí, například reorganizovat i další služby pro občany v rámci
městského úřadu. Tento projekt však má ještě mnoho nedořešených problémů. Například zajištění
kvalifikovaných služeb vyžaduje kvalitní zapracované zaměstnance, jejích vzdělávání, v případě
nemoci či dovolené možnost zastupitelnosti nebo technického vybavení pro poskytování poštovních
služeb a poskytování služeb v rámci státní správy nebo služeb poskytovaných městem a tak dále.
Zastupitelstvo města tuto informaci bere na vědomí, ale vzhledem k blížícímu se konci jejich
volebního období odkládají definitivní rozhodnuti o uzavření smlouvy o zajištění služeb pro Českou
poštu, s.p. na začátek volebního období nového zastupitelstva města, to je konec roku 2018.
Přítomno: 7

Berou na vědomí: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádosti projednalo výměnu následujících pozemků
v majetku Města Stárkova a zároveň konstatovalo, že záměr 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
pozemková parcela
č. 2
Celková výměra
391 m2
Druh pozemku
trvalý travní porost
Katastrální území
Bystré u Stárkova
Lokalizace dle místního názvu
U bývalé střelnice
Pozemková parcela
Celková výměra
Druh pozemku
Katastrální území
Lokalizace dle místního názvu

č. 35/1
2 325 m2
trvalý travní porost
Bystré u Stárkova
Za spodní vodárnou

za pozemky č. 465 a č. 466, oba v k.ú. Stárkov v majetku paní Alžběty Makilové, Bystré čp. 44,
Stárkov. Pro Město Stárkov, pro hospodaření v lesích by tato směna byla zajímavá, jedná se
okrajové pozemky části lesa na p.č. 471/1, k.ú. Stárkov. Obě strany mají zájem, aby směna proběhla
bezúplatně. Zastupitelstvo Města Stárkova záměnu předběžně schvaluje. Jelikož však v daném čase
nebylo možné potvrdit, zda tento postup nebude v rozporu s platnými zákony, zda směna je možná,
zda nebude v rozporu s pravidly vůči Finančnímu úřadu a Katastrálnímu úřadu. Jak v souladu se
zákony posuzovat hodnotu jednotlivých pozemků. Tuto směnu, eventuelní prodej – koupi schválí
Zastupitelstvo Města Stárkova podle zjištěných zákonných pravidel na příštím veřejném zasedání.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádosti projednalo pacht následujícího pozemku
v majetku Města Stárkova a zároveň konstatovalo, že záměr propachtovat pozemek 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.
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Josef Cinka, Bystré čp. 57, Stárkov
Pozemková parcela
Celková výměra
Část
Druh pozemku
Katastrální území
Lokalizace dle místního názvu

č. 403
13 350 m2
cca 9 000 m2
zahrada
Stárkov
Sad u Tábora

Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje pacht níže uvedeného pozemku panu Josefovi
Cinkovi, bytem Bystré čp. 57, Stárkov, PSČ 549 31 Hronov na 1 rok za cenu 2 % z platné průměrné
ceny stanovené k účelu daně z nemovitosti dle vyhlášky č. 412/2008 Sb. Z důvodu, že bude
komplikované přesně specifikovat výměru, kterou Státní investiční fond uzná za plochu určenou
k zemědělské výrobě, propachtuje se pozemek ve výměře 9 000 m2. Dále schvaluje inflační
doložku, kdy při aktualizaci výše uvedené vyhlášky a vyhlášení nové základní ceny zemědělských
pozemků v daném katastru, bude jí přepočítán schválený pacht.
Přítomno: 7

Pro: 6

Zdrželo se: 1

Proti: 0

6) Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádosti pana Daniela Konráta, Stárkov čp. 199, 549 36
Stárkov projednalo jeho zájem přednostně o koupi pozemku p. č. 485/7, eventuelně 485/8, které
však byly v minulosti schváleny jiným žadatelům, kteří zatím neprojevili vážný zájem o jejich
koupi. Zastupitelé zmocnili starostu zasláním písemných výzev těmto zájemcům o koupi, zjistit do
následujícího veřejného zasedání reálnou situaci a žádost pana Konráta berou na vědomí.
Přítomno: 7

Berou na vědomí: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města
pro rok 2018 na spolkovou činnost, podle „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Stárkova v roce 2018.
a) Tělovýchovné jednotě Sokol Stárkov, z.s. finanční prostředky ve výši 50.000,- Kč na běžný chod
spolku, zabezpečení fotbalové sezóny, podporu sportovně kulturní činnosti ve Stárkově
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

b) Mysliveckému spolku Háj Stárkov, z.s. finanční prostředky ve výši 6.000,- Kč na pomůcky pro
děti v rámci přírodovědného a mysliveckého kroužku vedeného při ZŠ Stárkov.
Přítomno: 7

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 2

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 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018 ve výši 24 424,00 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: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a vzalo na vědomí, že v červnu 2017 podalo Město
Hronov společně s partnery Velkým Poříčím, Stárkovem, Žďárkami a Vysokou Srbskou ve
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spolupráci s firmou Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město nad Metují, IČ: 287 71 044, žádost
o
dotaci
na
„Zefektivnění
veřejné
správy
v regionu
Hronovska“
reg.
č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity veřejné
správy. Prostředkem k dosažení je příprava strategických a koncepčních dokumentů.
Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dotace
z ESF je ve výši 85 % způsobilých výdajů, dalších 10 % ze státního rozpočtu a 5 % bude hrazeno
z vlastních zdrojů partnerů projektu. 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. Všechny tyto plány a
pasporty jsou důležité pro další rozvoj města, k podávání žádostí na různé dotační projekty, k
získávání finančních prostředků od různých poskytovatelů.
Přítomno: 7

Berou na vědomí: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

10) Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje záměr, podat žádost do dotačního programu „Obnovy
venkova“, programu Královéhradeckého kraje č. 18POVU1, účel 1.
Dotace bude použita na stavební úpravy budovy Základní školy č. p. 167 ve Stárkově s názvem
Projektu, „VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DO SUTERÉNU ZŠ STÁRKOV“.
Dále zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje uzavření smlouvy s firmou: Profesionálové, a.s.,
se sídlem: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28806123, na činnosti spočívajících
v administraci žádosti o dotaci za účelem získání finančních prostředků na realizaci projektu
z dotačního programu „Obnovy venkova“, programu Královéhradeckého kraje č. 18POVU1, účel
1., poskytnutí poradenství nezbytné k přípravě Projektu „VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
DO SUTERÉNU ZŠ STÁRKOV“ a poskytnutí poradenství k organizačnímu zajištění podání
Projektu, příslušnému orgánu, který administruje žádosti o dotaci v rámci zvoleného dotačního
fondu.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Různé:
Starosta informoval o situaci s pracemi na územním plánu. Přestože pořízení nového územního
plánu je dlouhodobá a složitá práce. Je mnoho státních orgánů, které se k němu vyjadřují, které se
opakovaně vyjadřují k doplňujícím informacím, ke změnám. Probíhají kompromisní jednání. Na
dobu pořízení má i vliv práce projektanta, v našem případě Ing. arch. Milan Vojtěcha, který zpracovává
více územních plánů a práce se protahují. Přesto je doba pořízení více než šest let neúměrně dlouhá.

V 19.30 hod. bylo veřejné zasedání ukončeno starostou města.
Usnesení:
1/2018/1
2/2018/1
3/2018/1
4/2018/1
5/2018/1
6/2018/1

Schválení programu veřejného zasedání
Vzetí na vědomí rozpočtových opatřeních č. 01/2018 a 2/2018
Schválení záměru v případě potřeby o udržení pošty ve Stárkově
Schválení bezúplatné směny pozemků
Schválení pachtu pozemků
Vzetí na vědomí žádost o koupi pozemku
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Schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Města Stárkova v roce 2018 pro
spolkové činnosti
8/2018/1 Schválení poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji na dopravní obslužnost
9/2018/1 Vzetí na vědomí dotaci z operačního programu zaměstnanosti
10/2018/1 Schválení podání žádosti na dotaci na sociální zařízení ve škole
7/2018/1

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

------------------------------------------Šubrt Arne – ověřovatel zápisu

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

------------------------------------------Tobiášová Diana - ověřovatelka zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 23. 02. 2018

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