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Zápis č. 4/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova
konaného dne 13. 07. 2015 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové Zastupitelstva Města Stárkova:

Cinka Josef
Pernica Rudolf
Mgr. Šedivý Marek
Šubrt Arne
Tobiášová Diana
Urban Petr
Vlach Bohumil
100% účast

Zastupitelstvo Města Stárkova je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu:

Urban Petr
Vlach Bohumil

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání: 1) Schválení programu veřejného zasedání
2) Projednání dodatku č. 4. smlouvy o dílo na stavbu „Stárkov – splašková
kanalizace a ČOV“ s firmou Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, 503 51
Chlumec nad Cidlinou.
3) Projednání výše stočného
4) Různé
V 18.10 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo Města Stárkova schválilo program dnešního veřejného zasedání.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno se změnovými listy č. 2, 3, 4, a schválilo
řízení dle ustanovení § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, ze kterého
vyplývá, že cena díla „Stárkov - kanalizace a ČOV“ se zvyšuje z 27 913 367,79 Kč bez DPH na
29 335 147,29 Kč bez DPH a dodatek ke smlouvě č.4 s firmou Stavoka Kosice,a.s.
Změny byly vyvolány stavebními víceprácemi odlišných od zadávací dokumentace, kdy
nepříznivé geologické podmínky nedovolily použít bezvýkopovou technologii, ale musel být
použit dražší otevřený výkop v komunikaci, dále bylo nutné při stavbě ČOV z důvodu průsaku
vody odvodnit podloží před zhotovením základní desky ČOV a vícepráce za neočekávané
nepříznivé geologické podmínky při stavbě stok A a A5.
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Zastupitelstvo Města Stárkova zplnomocňuje starostu pana Rudolfa Pernicu k podpisu dodatku
č. 4. smlouvy o dílo na stavbu „Stárkov – splašková kanalizace a ČOV“ s firmou Stavoka
Kosice, a.s., Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) Zastupitelstvo Města Stárkova projednalo a schvaluje cenu stočného za odvod splaškových
vod do nově vybudované městské kanalizace zakončené ČOV ve Stárkově s účinností
od 01. 08. 2015 do 31. 12. 2015, výše ceny vyplývá z finanční analýzy, která byla součástí
žádosti o dotaci, projektu OPŽP a do její hodnoty se promítá pouze inflace. Zastupitelstvo Města
Stárkova schvaluje cenu stočného ve výši 26,74 Kč bez DPH za 1 m3.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Různé:
-

Starosta odpovídal na konkrétní dotazy stavebníků kanalizačních přípojek.

-

Na dotaz o provozovateli nové kanalizace zakončené ČOV odpověděl starosta,
že provozovatelem je Město Stárkov. Udržitelnost projektu je 10 let, a to znamená,
že v průběhu těchto let nelze vytvářet zisk, výše stočného vyplývá z finanční analýzy
a představuje pouze skutečné provozní náklady a plnění fondu obnovy kanalizace.

Starosta ukončil VZ v 18,30 hod.
Usnesení:
24/2015/4 Schválení programu veřejného zasedání
25/2015/4 Schválení dodatku č. 4. smlouvy o dílo na stavbu „Stárkov – splašková kanalizace
a ČOV“ s firmou Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.
26/2015/4 Schválení stočného na rok 2015 s účinností od 01. 08. 2015 do 31. 12. 2015

Ing. Nováková Olga – zapisovatelka

Urban Petr – ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica – starosta města

Vlach Bohumil – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 14. 07. 2015
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve Stárkově.

