ZÁPIS č. 3/ 2002
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Stárkov, které se konalo dne
26. 6. 2002 v 18 00 hod. na sále radnice ve Stárkově.
Přítomni zastupitelé:

Pernica Rudolf, Frindtová Alena, Kylar Luboš, Dostálek Martin, Gorgán
Josef, ing.Ivan Šolc

Omluven:
Ověřovatelé zápisu:

Komárová Zdeňka
ing.Ivan Šolc, Martin Dostálek

Program zasedání:
1. Schválení programu dnešního veřejného zasedání
2. Projednání příspěvku na 3. setkání obcí Bystré, které se koná 5., 6. a 7. července, v Bystrým v Or
lických horách
3. Projednání účasti obce Stárkov na vedení firmy Duha Stárkov s.r.o.
4. Odvolání současné ředitelky a jmenování nové ředitelky ZŠ ve Stárkově
5. Prodej pozemků
6. Usnesení

1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 6-ti hlasy

2) Obec Bystré v Orlických horách pořádá ve dnech 5.-7. července 2002 III setkání obcí Bystré. Na
toto setkání bude vypraven z naší obce autobus. Setkání se především zúčastní občané z Bystrého,
zbylá místa v autobusu budou obsazena zájemci ze Stárkova. Na toto setkání byl navržen příspě
vek obci Bystré v Orlických horách ve výši 10 000,- Kč, věcný dar 5 000,- Kč a na ostatní výdaje
10 000,- Kč.
schváleno 6-ti hlasy

3) Zastupitelstvo obce schválilo účast Obce Stárkov na vedení firmy Duha Stárkov s. r. o. Obec Stár
kov svolá valnou hromadu a ZO souhlasí s tím, aby byl jmenován starosta obce Rudolf Pernica
jednatelem firmy Duha Stárkov s.r.o.
schváleno 6-ti hlasy

4) Obecní zastupitelstvo ve Stárkově schválilo jmenování p. Marie Seidlové do funkce ředitelky Zá
kladní školy ve Stárkově, s platností od 1.8.2002. Obecní zastupitelstvo schválilo odvolání p. Ivy
Smangalovské z funkce ředitelky Základní školy ve Stárkově, na základě odchodu do důchodu ke
dni 31.7.2002.
schváleno 6-ti hlasy

5) Zastupitelstvo obce projednalo prodej následujících pozemků z majetku Obce Stárkov a zároveň
konstatovalo, že záměr prodat pozemky byl zveřejněn dle § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích na
úřední desce obecního úřadu od 11. 06. 2002 do 26. 06. 2002.

část parcely č.204/2 a část parcely č.204/4 o celkové výměře 123 m 2 v k. ú. Stárkov, panu.
Ivanu Nývltovi, 549 36 Stárkov čp. 118
b) část parcely č.1414 o výměře 290 m2 v k. ú. Stárkov, p. Vladimíru Moravcovi, Hlavatého 922,
149 00 Praha 4
Prodej nemovitostí bude proveden za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Kupující zajistí na
svůj náklad ocenění nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu a uhradí správní po
platek za vklad do katastru.
a)

Schváleno 6-ti hlasy

5) Usnesení:
10/2002 Schválení programu dnešního veřejného zasedání
11/2002 Schválení příspěvku na 3 .setkání obcí Bystré, které se koná 5., 6. a 7. července, v Bystrým
v Orlických horách
12/2002 Schválení účasti obce Stárkov na vedení firmy Duha Stárkov s.r.o..
13/2002 Odvolání současné ředitelky a jmenování nové ředitelky ZŠ ve Stárkově
14/2002 Schválení prodeje pozemků
Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 2.7. 2002

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

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

-----------------------------------------ověřovatel zápisu Dostálek Martin

-------------------------------------------ověřovatel zápisu ing.Ivan Šolc

