ZÁPIS č. 3/ 2001
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Stárkov, které se konalo dne
6. 6. 2001 v 18. 00 hod. na sále radnice ve Stárkově.

Přítomni zastupitelé:

Pernica Rudolf, Frindtová Alena, Komárová Zdeňka, Dostálek Martin,
Kylar Luboš, Ing. Ivan Šolc, Josef Gorgán

Omluveni zastupitelé: od 19.15 hod. omluvena Zdeňka Komárová
Hosté:

Ing. Ladislav Šimek KB-firemní bankéř, Ing. Pavel Sobotka finanční a
ekonomický poradce

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ivan Šolc, J.Gorgán

Program zasedání:
1. Schválení programu dnešního veřejného zasedání
2. Pronájem sálu radnice ve Stárkově
3. Poskytování dopravy obecním autobusem pro potřeby TJ Sokol Stárkov
4. Návrh přijetí dvou informačních tabulí na cyklotrase jako dar od Obce Martínkovice
5. Schválení programu Obnova venkova Obce Stárkov
6. Návrh na vydání zřizovací listiny organizačních složek ŽS, MŠ, ŠJ
7. Návrh na schválení úhrady nájmu tel. přístrojů umístěných v bytě starosty obce a v bytě řidiče
hasičského vozidla v Hasičské zbrojnici ve Stárkově
8. Výstavba rodinných domů a bytů ve Stárkově
9. Usnesení

1) Zastupitelstvo obce schválilo 7-hlasy program dnešního veřejného zasedání.
2) Pan starosta podal návrh na zrušení usnesení č.16/2000 na pronájem sálu radnice za účelem
schůzové a zájmové činnosti jednotlivým zájemcům, ale i organizacím. Předložil nový návrh na
úhradu za pronájem sálu radnice jednotlivým zájemcům a organizacím za účelem schůzové a
zájmové činnosti:
za první dvě hodiny
300,-Kč
za každou další započatou hodinu
50,-Kč
Osvobozeni od úhrady nájmu budou společenské organizace působící na území obce Stárkov
/hasiči, myslivci, rybáři, TJ Sokol, ZŠ, MŠ, občanský spolek Tůňka, Střelecký klub/. Sál bude
pronajímán zájemcům pouze za přítomnosti zaměstnance Obecního úřadu. Úklid sálu bude
provádět zaměstnanec Obecního úřadu. V ceně za nájem je zahrnuta úhrada za el. energii, vodu a
topení.
návrh byl schválen 7-hlasy

3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh prominutí úhrady provozních nákladů obecního autobusu pro
organizaci TJ Sokol Stárkov při cestách na fotbalová utkání. Prominutí úhrady bude považováno
jako příspěvek Obce Stárkov na tělovýchovnou činnost ve Stárkově. Prominutí úhrady je
stanoveno do konce volebního období stávajícího zastupitelstva obce
návrh byl schválen 5-ti hlasy
hlasování se zdrželi 2 zastupitelé
(členové TJ)
4) Zastupitelstvo obce projednalo návrh přijmout od Obce Martínkovice (člen Dobrovolného svazku
obcí Broumovska) dar - dvě informační tabule cyklotrasy, která prochází Stárkovem. Informační
tabule na celou cyklotrasu byly pořízeny se sdružených finančních prostředků Dobrovolného
svazku obcí Broumovska a jednotlivých obcí, kterými cyklotrasa prochází..
návrh byl schválen 7- hlasy
5) Pan starosta předložil zastupitelstvu obce a všem zúčastněným občanům projekt PROGRAMU
OBNOVY VENKOVA pro obec Stárkov vypracovaný Ing. arch. Alešem Přibylem z Dolní
Radechové. Tento návrh obsahuje:
a/ Návrh výstavby autobusové zastávky na náměstí a její okolí
b/ Úprava schodů a chodník u obecního úřadu
c/ Výstavba dětského hřiště u školy
d/ Úprava školní zahrady pro tělesnou výchovu
e/ Úprava polní cesty 1045
f/
Úpravy na hřbitově
g/ Oprava kostela a fary
návrh byl schválen 6-ti hlasy
jeden se zdržel hlasování
6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vydání zřizovací listiny pro ZŠ Stárkov, MŠ Stárkov ,ŠJ
ve Stárkově.
návrh byl schválen –7 hlasy

7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh úhrady nájmu tel. přístrojů umístěných v bytě starosty obce a
v bytě řidiče hasičského vozidla v Hasičské zbrojnici ve Stárkově obcí Stárkov.
návrh byl schválen -7 hlasy
8) Z řad mladých občanů se stále více objevují dotazy k výstavbě nových bytů a rodinných domků ve
Stárkově. Z tohoto důvodu p. starosta seznámil zájemce o výstavbu s podmínkami, které je nutno
splnit, aby mohla být výstavba zahájena. Předložil plány s parcelami, na kterých je možno stavět
rodinné domky. Dále hovořil o možnosti úpravy a přestavby současného zdravotního střediska za
účelem výstavby několika bytů. Zájemcům předložil studii této přestavby, která byla již
zpracována. Finanční bankéř KB Ing. Ladislav Šimek seznámil občany s možnými a výhodnými
půjčkami, které jim mohou být nabídnuty před zahájením výstavby. Ing Pavel Sobotka finanční a
ekonomický poradce hovořil o zkušenostech, které získali při výstavbě nových bytů v obci Nový
Hrádek.

9) Usnesení:
12/2001 Schválení programu veřejného zasedání konaného dne 6. 6. 2001
13/2001 Schválení ceníku pronájmu sálu na radnici
14/2001 Schválení úhrady provozních nákladů autobusu pro potřeby TJ Sokol
15/2001 Schválení daru (dvě tabule na trase cyklotrasy) od Obce Martínkovice
16/2001 Schválení programu Obnova venkova
17/2001 Schválení zřizovacích listin pro ZŠ,MŠ,ŠJ
18/2001 Schválení úhrady telefonního přístroje pro byt starosty a byt řidiče hasičského vozidla
v Hasičské zbrojnici ve Stárkově

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 12. 6. 2001

--------------------------------------starosta obce Rudolf Pernica

-----------------------------------------zapisovatel zápisu Alena Frindtová

--------------------------------------ověřovatel zápisu Ing. Ivan Šolc

-------------------------------------------ověřovatel zápisu Josef Gorgán

