Zápis č. 2/2004
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 21. 4. 2004 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva obce Stárkov:

Bártová Anna
Frindtová Alena
Gorgan Josef
Hánová Luděnka
Pernica Rudolf
Šolc Ivan Ing.
Vařáková Zuzana Mgr.

Přítomni členové OV Chlívce:

Fiedlerová Ivana
Novotná Martina
Záleský Petr

Ověřovatelé zápisu:

Frindtová Alena
Hánová Luděnka

Zapisovatelka:

Vařáková Zuzana Mgr.

Program jednání: 1) Schválení programu veřejného zasedání
2) Informace o letošním setkání obcí Bystré v naší obci
3) Smlouva o zajištění organizace srazu obcí Bystré mezi Obcí Stárkov a SDH Bys
tré
4) Zrušení obecně závazných vyhlášek obce Stárkov č. 1 o místních poplatcích a č.
2 o čistotě a pořádku v obci
5) Zpráva o výsledku auditu 2003 v naší obci
6) Různé
V 19.10 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou obce.
1) Členové zastupitelstva obce schválili program dnešního veřejného zasedání.
schváleno 7-mi hlasy
2) A. Frindtová informovala přítomné občany o blížícím se Srazu obcí Bystré, který se bude konat
ve dnech 25. – 27.6. 2004. Dne 20. 4. 2004 proběhla v Bystrém u Poličky koordinační schůzka zá
stupců všech obcí Bystré, které se na srazech podílejí. Na této schůzce byl přítomnými schválen
navržený program akce, který je zhruba následující:
pátek 25. 6. 2004

ubytování účastníků srazu
19. 30 hod. slavnostní zahájení – večeře
21. 00 hod. společenská zábava

sobota 26. 6. 2004

8. 00 – 9. 00 hod. snídaně
9. 00 hod. odjezd do Adršpachu
15. 00 – 17. 30 hod. prohlídka Křížové cesty a místních pamětihodností,
přehlídka folkloru (Bystré Slovensko), průběžně večeře
21. 00 hod. společenské hry a zábava

neděle 27. 6. 2004

9. 00 hod. návštěva stárkovského kostela (pro zájemce včetně mše sva
té), odjezd účastníků
ZO bere na vědomí

3) Dále se ZO zabývalo smlouvou o zajištění organizace Srazu obcí Bystré a navrhuje uzavřít Smlou
vu o zprostředkování věci mezi Obcí Stárkov a SDH Bystré (pořadatel akce), kde garantem celého
srazu je předseda SDH Bystré p. A. Fiedler (řádně zvolen na valné hromadě). ZO také navr
huje uvolnit částku 100 000,-Kč (předběžný rozpočet akce) z rozpočtu obce na účet SDH Bystré.
Smlouva je přílohou tohoto zápisu.
hlasování k uvolnění částky 100 000,-Kč
hlasování k uzavření smlouvy

schváleno 6-ti hlasy
zdržel se 1
schváleno 7-mi hlasy

4) ZO doporučuje vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o ob
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Stárkov o
zrušení obecně závazných vyhlášek. Jedná tak na doporučení Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje Odboru kontroly. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.1 Obce Stárkov o místních poplatcích ze
dne 14. 3. 1991 a vyhláška č. 2 Obce Stárkov o čistotě a pořádku v obci přijaté na zasedání obecního
zastupitelstva dne 10. 6. 1991 (dané vyhlášky již neodpovídají současnému stavu a zákonům). Tato
vyhláška je přílohou zápisu.
schváleno 7-mi hlasy
Dále starosta informoval občany, že ZO již vypracovalo a odeslalo k posouzení nové vyhlášky, které
poté, až je obdrží zpět a bude potvrzena jejich správnost, hodlá schválit. Mezi těmito připravovanými
vyhláškami jsou: Obecně závazná vyhláška Obce Stárkov o místním poplatku za užívání ve
řejného prostranství, Obecně závazná vyhláška Obce Stárkov o regulaci pohybu psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích a Obecně závazná vyhláška Obce Stárkov o místním po
platku ze psů.
5) ZO projednalo Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2003, které bylo
provedeno pracovnicemi KÚ Královéhradeckého kraje na základě požadavku naší obce. Přezkoumání
bylo provedeno v souladu s Vyhláškou MF č. 41/2002. Údaje ke kontrole hospodaření obce byly zís
kány z výkazu o plnění rozpočtu obce, z rozvahy, z hlavní knihy účetnictví, z inventurních soupisů a
zápisů, zápisů zastupitelstva obce a výborů, účetních dokladů a ústních informací starosty a účetní
obce. Ověřovatelé doporučují ZO schválení roční uzávěrky obce za rok 2003 bez výhrad. Tato zpráva
je součástí zápisu.
schváleno 7-mi hlasy
6) Různé
6.1) Informace o padající zdi na Pražské ulici
Starosta informoval o současném havarijním stavu opěrné zdi u čp. 68 ve Stárkově a ve spolupráci
s odborem výstavby pověřil p. J. Krcha výkonem státního stavebního dohledu (dle § 99 odst. 1 písm.
b) zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění) za účelem řešení
havarijního stavu této zdi na pozemcích stp. č. 73 a 74.
ZO bere na vědomí
6.2) Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les
Starosta znovu upozornil občany na povinnost žádat o povolení ke kácení dřevin OÚ ve Stárkově
jako státní orgán ochrany přírody. V poslední době tuto žádost předložila pí. J. Hanušová a jednalo se
o pokácení 5 bříz na parcele č. 169 – zahrada v k.ú. Bystré u Stárkova z důvodu zastiňování pozemku
a neumožnění používat ho jako zahradu k pěstování ovocných dřevin. Žádosti bylo vyhověno a
pí. Hanušové byla uložena povinnost provést náhradní výsadbu 3 ks ovocných dřevin na tomtéž po

zemku (jako kompenzace ekologické újmy) se zajištěním následné péče o vysazené dřeviny po dobu
5 let.
Opakem této žádosti je počínání p. P. Bonky (majitel nem. čp. 84 v Bystrém), který bez povolení a na
pozemcích svých a především ve vlastnictví obce Stárkov pokácel 1 ks vzrostlého javoru klenu a po
stupně započal kácení u dalších 2 javorů a 1 jasanu ztepilého. U těchto 3 stromů byly odřezány všech
ny nebo některé z hlavních kosterních větví. Tyto stromy byly živé, zdravé, nejevily známky žádného
poškození a nebyly suché. Dále bylo zjištěno, že v době před 4 měs. až 1 rokem bylo těsně nad do
mem čp. 84 pokáceno několik dalších stromů – 1 borovice lesní, 3 břízy bělokoré, 5 javorů klenů.
Obec jakožto vlastník pozemků kácení dřevin nezadala a OÚ Stárkov, jakožto příslušný orgán ochra
ny přírody kácení těchto dřevin nepovolil (dle § 8 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění).
ZO bere na vědomí
6.3) Starosta pozval všechny občany na akce, které proběhnou o příštím víkendu:
pátek 30. 4. 2004 v 19. 30 hod. Slet čarodějnic (9. ročník)
sobota 1. 5. 2004 cca v 17. 00 cíl veterán rally, po ukončení bude volně navazovat pouťová zábava
neděle 2. 5. 2004 Stárkovská pouť
6.4) ZO vyslechlo následující informace a požadavky OV Chlívce:
OV Chlívce ve spolupráci s místními občany vyčistil a opravil požární nádrž, p. Klimeš dodal dřevo
na stavidlo, na obci požadují pažnice (6 ks) na opravu stavidla. Dále žádají o barvu, kterou by natřeli
rezatý plot a zastávku. Problémem je přístupová cesta k čp. 55 – s tím asi těžko budeme moci něco
dělat. Chlívečtí občané nesouhlasí s chovem včel ve velkém množství z důvodu ohrožení zdraví a
životů obyvatel v obci. Tento problém se vyřešil sám od sebe, nebo´t pí. Adamcová od koupě po
zemku za tímto účelem odstoupila. ZO přislíbilo opravu parkoviště u restaurace Fortuna ve Chlívcích
do konce května.
ZO bere na vědomí
6.5) Opětovné stížnosti občanů k autobusovým jízdním řádům – linka 640 116 spoj č. 9.
ZO bere na vědomí
Starosta ukončil VZ v 21.00.
Usnesení:
8/2004
9/2004
10/2004
11/2004
12/2004

Schválení programu veřejného zasedání ZO konaného dne 21. 4. 2004
Schválení Smlouvy o zprostředkování věci mezi Obcí Stárkov a SDH Bystré
Schválení uvolnění částky 100 000,-Kč a její převedení na SDH Bystré na financování
Srazu obcí Bystré
Schválení obecně závazné vyhlášky Obce Stárkov o zrušení dvou obecně závazných vy
hlášek
Schválení Zprávy o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2003

Mgr. Zuzana Vařáková – zapisovatelka

Alena Frindtová – ověřovatelka zápisu

Rudolf Pernica – starosta obce

Luděnka Hánová – ověřovatelka zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 21. 4. 2004.
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na OÚ ve Stárkově.

