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Zápis č. 3. N/2014
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 10. 12. 2014 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové Zastupitelstva města Stárkova:

Cinka Josef
Pernica Rudolf
Mgr. Šedivý Marek
Šubrt Arne
Tobiášová Diana
Vlach Bohumil

Omluven:

Urban Petr

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Tobiášová Diana
Vlach Bohumil

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

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

Schválení programu veřejného zasedání
Rozpočtová opatření města č. 8/2014, 9/2014 a 10/2014
Rozpočtové provizorium města Stárkova na rok 2015
Projednání rozpočtového výhledu na roky 2015-2018
Projednání návrhu inventarizační komise
Projednání zřízení stavebně - technického výboru
Kompetence starosty města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
Projednání pachtu zemědělských pozemků
Různé

V 17.50 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo města Stárkova schválilo program dnešního veřejného zasedání.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2014,
9/2014 a 10/2014, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. Paní účetní Libuše Šlapková
seznámila přítomné s příjmy i výdaji, kterých se výše uvedená rozpočtová opatření týkají.
Nedočerpaly se prostředky na více účtech rozpočtovaných na letní tábor a chyběly finance
na rozbory pitné vody. Dále se rozpočtovala dotace na volby, nedočerpaly se prostředky
na materiál- místní hospodářství a chyběly prostředky na daň z nabytí nemovitých věcí, nákup
uhlí, opravy v táboře a na kulturu.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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3) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje rozpočtové provizorium Města
Stárkova na rok 2015 v následujícím znění:
Město Stárkov nemá před 1. lednem rozpočtového roku schválen rozpočet pro rok 2015,
rozpočtové hospodaření města se proto v době do jeho schválení bude řídit pravidly
rozpočtového provizoria.
Režim v období rozpočtového provizoria:
Příjmy:
Jsou přijímány příjmy dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně příjmů, jejichž
prodlení by mělo za následek trvalou ztrátu příjmu.
Výdaje:
1. Město hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městského úřadu a města,
přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků.
2. Přednostně poskytuje příspěvky vlastní příspěvkové organizaci.
3. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
4. Plní povinnosti z pracovněprávních smluv – výplaty mezd, odvody sociálního
a zdravotního pojištění a daně z mezd.
5. Plní povinnosti vyplývající z právních předpisů – vratky dotací v rámci finančního
vypořádání apod.
6. Řeší havarijní a krizové situace.
7. Financuje rozjeté investiční akce, jejichž zastavení by znamenalo pro město další zvýšené
náklady.
Po schválení rozpočtu na rok 2015 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Přítomno: 6

Pro: 6

Zdrželo se: 0

Proti: 0

4) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015
až 2018.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED
PS peněž. prostř. k 1.1.
Daňové příjmy ř. 4010
Nedaňové příjmy ř. 4020
Kapitálové příjmy ř. 4030
Přijaté dotace ř. 4040
Převody z HČ
Příjmy celkem ř. 4200
Třída 5
Běžné(neinv) výdaje ř.4210
Třída 6
Kapitál.(inv) výdaje ř.4220
Výdaje celkem ř. 4430
Příjmy z financování
úvěry krátkodobé - 8113
úvěry dlouhodobé - 8123
krátkodobé dluhopisy -8111
Dlouhodob.dluhopisy -8121
Ostatní – 8117, 8127
Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4
Třída 4

2015
228
6573
1193
200
12064
2000
22694
8500
20654
29154

2016
363
6573
1193
0
0
2000
10129
8000
500
8500

2017
343
6573
1193
0
0
2000
10109
8500
0
8500

2018
343
6573
1193
0
0
2000
10109
8500
0
8500

6965

0

0

0
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Příjmy z financování celkem
6965
0
0
0
Výdaje z financování
splátka krátk. úvěrů - 8114
splátka dlouh. úvěrů - 8124
174
923
923
923
splátka krátk. dluhopisu - 8112
splátka dlouh. dluhop. - 8122
Ostatní – 8118, 8128
Výdaje z financování celkem
174
923
923
923
Příjmy + financování
29919
10129
10109
10109
Výdaje + financování
29328
9423
9423
9423
Hotovost běžného roku bez PS
-228
-363
-343
-343
Hotovost na konci roku
363
343
343
343
Splatnost úvěru: 20. 01. 2016 – 20. 12. 2031 (16 let) měsíční splátka 46 875,00 Kč
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5) Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje sestavenou inventarizační komisi pro rok 2014
s účinností od 08. 12. 2014.
Inventarizační komise:
Šubrt Arne - předseda komise
Vlach Bohumil, Urban Petr
SDH – Stárkov, Bystré a KD Chlívce
Šedivý Marek, Gorgán Josef
město a kino
Konečný Zdeněk, Tobiášová Diana
tábor
Komárová Zdeňka, Šubrt Arne
zdravotní středisko
Kleprlík René, Kylar Luboš
mateřská škola a školní jídelna
Bártová Anna, Frindtová Alena
základní škola
Hlavní inventarizační komise (dokladová inventarizace)
Pernica Rudolf, Šlapková Libuše
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6) Zastupitelstvo Města Stárkova zřizuje stavebně - technický výbor, předsedou byl zvolen
Josef Cinka, členy všichni zbývající zastupitelé.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7) Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty města k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 100 000 Kč, jsou-li vyvolaná
organizačními změnami.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta města samostatně provádět jen
v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován.
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Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jeho stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání
podat ústně).
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8) Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádosti projednalo pachty následujících pozemků
v majetku města Stárkova a zároveň konstatovalo, že záměr pronajmout 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.
a) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje pacht níže uvedených pozemků paní
Pavle Mertlíkové, Rokytník čp. 100, 549 31 Hronov za cenu 2 % z platné průměrné ceny
stanovené k účelu daně z nemovitosti platné v roce 2014 dle vyhlášky č. 412/2008 Sb.
na období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2020. Dále schvaluje inflační doložku, kdy při
aktualizaci výše uvedené vyhlášky a vyhlášení nových základních cen zemědělských
pozemků v dotčených katastrech, bude jimi přepočítán schválený pacht.
k.ú
Bystré
Bystré
Bystré
Bystré
Bystré
Bystré

parcela č.
450
451
456/1
458/1
475
1004

druh pozemku
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost

Cena za ha Výměra[m2] %/ha nájemné Kč
25 800,- Kč
10617
2
547,84
25 800,- Kč
536
2
27,66
25 800,- Kč
21916
2
1130,87
25 800,- Kč
7494
2
386,69
25 800,- Kč
67503
2
3483,15
25 800,- Kč
240
2
12,38
celkem
108306
2
5588,59

b) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje pacht níže uvedených pozemků panu
Ondřejovi Leporisovi, Petříkovice čp. 46, 54103 Trutnov 3 za cenu 2 % z platné průměrné
ceny stanovené k účelu daně z nemovitosti platné v roce 2014 dle vyhlášky č. 412/2008 Sb.
na období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2020. Dále schvaluje inflační doložku, kdy při
aktualizaci výše uvedené vyhlášky a vyhlášení nových základních cen zemědělských
pozemků v dotčených katastrech, bude jimi přepočítán schválený pacht.
k.ú
Bystré
Bystré
Bystré
Bystré
Bystré

parcela č.
359/2
405/4
411/7
369/5
411/5

druh pozemku
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

Cena za ha Výměra[m2] %/ha nájemné Kč
25 800,- Kč
328
2
16,92
25 800,- Kč
582
2
30,03
25 800,- Kč
1585
2
81,78
25 800,- Kč
3941
2
203,36
25 800,- Kč
1527
2
78,79
celkem
7963
2
410,88

c) Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje pacht níže uvedených pozemků panu
Bohumilu Vlachovi, Stárkov-Bystré čp. 5, pošta 54931 Hronov za cenu 2 % z platné
průměrné ceny stanovené k účelu daně z nemovitosti platné v roce 2014 dle vyhlášky
č. 412/2008 Sb. na období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2020. Dále schvaluje inflační doložku,
kdy při aktualizaci výše uvedené vyhlášky a vyhlášení nových základních cen zemědělských
pozemků v dotčených katastrech, bude jimi přepočítán schválený pacht.
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k.ú
Bystré
Bystré
Chlívce
Chlívce

parcela č.
841/20
841/23
320/5
320/6

druh pozemku
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

Přítomno: 6

Cena za ha Výměra[m2] %/ha nájemné Kč
25 800,- Kč
13294
2
685,97
25 800,- Kč
13550
2
699,18
24 900,- Kč
2433
2
121,16
24 900,- Kč
113
2
5,63
celkem
29390
2
1511,94

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 1

9) Zastupitelstvo Města Stárkova na základě žádosti projednalo pachty následujících pozemků
v majetku města Stárkova a zároveň konstatovalo, že záměr pronajmout 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.
Zastupitelstvo města Stárkova projednalo a schvaluje změny v již uzavřeném pachtu s panem
Tomášem Tučkem. Uzavření dohody o ukončení nájmu u níže uvedených pozemku, nájem
zaniká dnem 31. 12. 2014.
k.ú
Bystré
Bystré
Bystré
Bystré
Bystré
Stárkov

parcela č.
727/7
768/2
768/3
768/5
1 000
412

druh pozemku
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
orná půda

Cena za ha Výměra[m2] %/ha nájemné Kč
25 800,- Kč
27651
2
1426,79
25 800,- Kč
900
2
46,44
25 800,- Kč
5007
2
258,36
25 800,- Kč
5680
2
293,09
25 800,- Kč
1034
2
53,35
27 600,- Kč
4421
2
244,4
44693
2
celkem
2322,07

Zastupitelstvo dále schvaluje uzavření nové smlouvy na výše uvedené pozemky na období
od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2020 a schvaluje inflační doložku, kdy při aktualizaci vyhlášky
č. 412/2008 Sb. vyhlášky a vyhlášení nových základních cen zemědělských pozemků
v dotčených katastrech, bude jimi přepočítán schválený pacht. Dále schvaluje se souhlasem
přítomného pana Tomáše Tučka sloučení se „Smlouvou o zemědělském pachtu“, kterou mezi
sebou uzavřely 25. 04. 2014.
Přítomno: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Různé:
- Pan starosta stručně informoval o situaci na fotbalovém hřišti a o stavu řešení opravy
kabin a vybudování přípojky ke kanalizaci. Na fotbalovém hřišti proběhlo v sobotu
5. prosince jednání celého zastupitelstva a části výboru TJ Sokol Stárkov. Bylo
projednáno několik variant další spolupráce Města a Sokola s tím, že zástupci Sokola tyto
varianty následně projednají na schůzi. Schůze se do veřejného zasedání nekonala, na
dnešní zasedání zastupitelstva se dostavili někteří zástupci TJ Sokol Stárkov, nedostavil se
však zástupce, který má právo oficiálně zastupovat tuto organizaci. Přesto proběhla debata
o tom, že Město Stárkov má zájem investovat do oprav kabin na hřišti i do kanalizační
přípojky. Podmínkou však je na jedné straně průhledná struktura TJ Sokola a na druhé,
zájem členů se podílet na stavbě, například brigádami. Každý příspěvek na činnost nebo
na technické zabezpečení těmto spolků musí být z jejich strany vůči obci řádně a průkazně
vyúčtován. Do debaty zasáhl především pan starosta za Město a pan Pavel Říha za Sokol.
Pan starosta vysvětloval, že Město má povinnosti, jako řádný hospodář vynakládat
finanční prostředky pouze na životaschopné projekty. Pan Říha oponoval námitkou, že
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fotbalový klub má tradici a tudíž je životaschopný. Do debaty v této chvíli zasáhla paní
Marie Seidlová s vysvětlením, že TJ Sokol Stárkov není fotbalový klub, ale tělovýchovná
jednota, která by mohla mít více oddílů, nejenom fotbal. Pan Mojmír Bárta dal paní
Seidlové za pravdu. Paní Anna Bártová následně vyjmenovala některé činnosti, které
dříve TJ Sokol Stárkov provozoval. Závěrem debaty bylo, že práce s dětmi je velice
chvályhodná, ze strany Města Stárkova je snaha ji podporovat, ale i tato pomoc musí mít
jasná pravidla. Zastupitelé se shodli na tom, že je třeba projednat a přijmout jednotná
pravidla poskytování dotací Města různým spolkům.
-

2. Prosince 2014 proběhla schůzka nad retrospektivou kroniky. Návrh na zřízení
tzv. letopisecké komise se obecně setkal s kladným ohlasem. Je to jedna z možností, která
pomůže s tvorbou retrospektivy i s aktuálními zápisy, které v poslední době ustrnuly.

-

Informace o práci místní akční skupiny Stolové hory. Byla vybraná ve výběrovém řízení
manažerka spolku. Činnost, pro kterou byla MAS zřízena, připadá v úvahu v roce 2016.
Před tím je nutné zabezpečit všechny formality a vytvořit právně uznatelný spolek.

V 20,00 hod. bylo veřejné zasedání ukončeno starostou města.
Usnesení:
17/2014/N3
18/2014/N3
19/2014/N3
20/2014/N3
21/2014/N3
22/2014/N3
23/2014/N3
24/2014/N3
25/2014/N3

Schválení programu veřejného zasedání ZM
Schválení rozpočtových opatření 8/2014, 9/2014 a 10/2014
Schválení rozpočtového provizoria Města Stárkova na rok 2015
Schválení rozpočtového výhledu města na roky 2015-2018
Schválení inventarizační komise
Schválení zřízení stavebně - technického výboru
Schválení kompetencí starosty k provádění rozpočtových opatření
Schválení pachtu zemědělských pozemků
Schválení změn ve smlouvách na pacht zemědělských pozemku s panem
Tučkem T.

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

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

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

------------------------------------------Bohumil Vlach – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 16. 12. 2014.
Poznámka: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ
ve Stárkově.

