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Zápis č. 3/2013
z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 26. 06. 2013 na sále radnice ve Stárkově.

Přítomní členové zastupitelstva Města Stárkova:

Bártová Anna
Frindtová Alena
Kleprlík René
Kylar Luboš
Pernica Rudolf
Šrejber Štefan

Omluven:

Hurdálek Pavel

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Frindtová Alena
Kleprlík René

Zapisovatel:

Nováková Olga Ing.

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Program veřejného zasedání
Projednání závěrečného účtu Města Stárkova za rok 2012
Projednání rozpočtových opatření č. 2/2013 a č. 3/2013
Projednání prodejů pozemků
Projednání schválení dotace ve výši 250.000,- Kč
Projednání výběru dodavatele na zateplení MŠ
Projednání návrhu výběrového řízení na technický dozor stavby
nové kanalizace a ČOV.
Projednání plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace
Projednání kalkulací vodného a stočného
Různé

V 17.10 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 schválilo celoroční hospodaření města
a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2012 krajským úřadem bez výhrad. Nebyly zjištěny závažné nedostatky,
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zápis neuvádí žádná rizika v hospodaření Města Stárkova dle par. 10, odst. 4, písmeno a)
zákona č. 420/2004 Sb.
Závěrečný účet včetně všech zákonem přepsaných výkazů, tj. FIN 2012, rozvaha 2012,
výkaz zisku a ztrát 2012, vyúčtování dotačních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně, přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček, roční účetní závěrka
příspěvkové organizace. Všechny zákonem předepsané výkazy jsou k nahlédnutí
v kanceláři MěÚ Stárkov.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 2/2013
a č. 3/2013, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. Starosta seznámil přítomné s
příjmy i výdaji, kterých se výše uvedená rozpočtová opatření týkají.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádosti projednalo prodej následujícího
pozemku z majetku města Stárkova a zároveň konstatovalo, že záměr prodat 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. Cena prodávaného pozemku bude
stanovena zastupitelstvem podle kvality, umístění a tržní ceny pozemku. Veškeré náklady
spojené s prodejem hradí kupující.
Hošek Petr, Prokopa Holého 438, 541 01 Trutnov
Pozemková parcela
Celková výměra
Druh pozemku
Katastrální území
Lokalizace dle místního názvu

č. 1350/1
774 m2
trvalá travní plocha
Stárkov-Vápenka
pozemek u Hošků

Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo prodej pozemku č. 1350/1,
o výměře 774 m2 v k. ú. Stárkov a cenu stanovuje na 30,-Kč/m2. Prodejní cena bude
uhrazená při podpisu kupní smlouvy a všechny náklady spojené s prodejem hradí kupující
včetně geometrického plánu.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 250.000,- Kč vč. DPH, kterou krajský úřad přiznává, jako
příspěvek na pořízení projektové dokumentace staveb čistíren odpadních vod, kanalizací a
souvisejících objektů. Město Stárkov jako příjemce tuto dotaci přijímá a zavazuje se, že bude
projekt realizovat na vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpisy. Dotace je poskytována
ve výši 25, 38 % z uznatelných nákladů uplatňovaných v období od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2013
a v případě, že budou sníženy uznatelné náklady, příjemce vrátí poskytovateli finanční prostředky
přepočítané uvedeným procentem.

Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3 strana ze 4 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 26. 06. 2013

6) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo dotaci z operačního programu
životního prostředí – rozhodnutí č. 12114433 na akci „Snížení energetické náročnosti v
budově MŠ Stárkov“. Uznatelné náklady ve výši 1 812 161,- Kč, dotace ve výši
1 540 336,- Kč a podpora ze SFŽP ve výši 90 608,- Kč. Dále schválilo výběrové řízení na
dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti v budově MŠ Stárkov“.
Komise na základě stanovených podmínek a z nich vyplývající hodnocení doporučuje
zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem Stavební firmou Ječmínek, spol. s r.o.,
který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou: 2 451 585, 84 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo Města Stárkova schvaluje podepsání smlouvy s výše uvedenou firmou.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo výběrové řízení na veřejnou
zakázku na stavební dozor, technické a inženýrské a manažerské služby pro stavbu nové
splaškové kanalizace a ČOV. Zajištění organizace výběru dodavatele, vypracování
zadávacích dokumentaci, organizování výběru dodavatele a dalších podmínek na základě
mandátní smlouvy se zavázalo Centrum rozvoje Česká Skalice. Zadávací podmínky byly
vyvěšeny na příslušném portále. Předpokládaná hodnota zakázky je 2 060 000,- Kč
bez DPH.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo plán financování obnovy
vodovodu ve Chlívcích a kanalizace ve Stárkově 2013. Tento plán dokumentuje
návaznosti historie vodovodu a kanalizace s jejich životností a potřebou finančních
prostředků na jejich obnovu. Realita je však podstatně složitější. Obecně obce nemají
dostatek finančních prostředků naplňovat fondy na jejich opravy. Tato situace je stejná
i ve Stárkově, kde je vodovod ve Chlívcích i kanalizace ve Stárkově ve velmi špatném
technickém stavu na hranici provozuschopnosti a přenášet tento problém na obyvatele
a zvyšovat razantním způsobem ceny vodného a stočného ze sociálního hlediska nelze.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

9) Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo platby za dodávky vody
z městského vodovodu ve Chlívcích a odvod odpadní vody do městské kanalizace ve
Stárkově s účinností od 01. 07. 2013. V případě vodného v roce 2013 se jedná o částku
30,52 Kč bez DPH za 1 m3, což odpovídá 35,10 Kč s 15 % DPH za 1 m3. Cenu stočného
dle rozboru skutečných nákladů schválilo v roce 2013 v částce 15,00 Kč bez DPH
za 1 m3, což odpovídá 17,25 Kč s 15 % DPH za 1 m3.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

10) Různé
- Zastupitelstvo Města Stárkova se seznámilo a schválilo odepisování dluhu za likvidaci
odpadů z důvodu nevymahatelnosti - insolvence dlužníka.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Starosta ukončil veřejné zasedání v 17,50 hod.
Usnesení:
Schválení programu veřejného zasedání
Schválení závěrečného účtu Města Stárkova za rok 2012
Schválení rozpočtových opatření č. 2/2013a č. 3/2013
Schválení prodeje pozemků
Schválení dotace ve výši 250.000,- Kč
Schválení výběrového řízení na dodavatele na zateplení MŠ
Schválení výběrového řízení na technický dozor stavby nové kanalizace a
ČOV.
20/2013/3 Schválení plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace
21/2013/3 Schválení kalkulací vodného a stočného
22/2013/3 Schválení odpisu pohledávek
13/2013/3
14/2013/3
15/2013/3
16/2013/3
17/2013/3
18/2013/3
19/2013/3

Nováková Olga Ing. – zapisovatelka

Frindtová Alena – ověřovatelka zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Kleprlík René – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 04. 07. 2013

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

