Zastupitelstvo obce
Starkoč
Zápis ze schůze, ze dne 17. března 2021
č. 2021.2
Čas zahájení: 18:00 hod.
Přítomno: 5 členů zastupitelstva obce

1. Zahájení
Schůzi zastupitelstva obce Starkoč zahájil starosta obce Jan Jiskra, který přivítal všechny
přítomné členy zastupitelstva obce. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a pozvánka byla na úřední desce Obecního úřadu
Starkoč zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných
členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, Ing.
Jaroslav Pavlík a Miroslav Kuřátko je omluven. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Kontrola zápisu schůze Zastupitelstva obce Starkoč, ze dne
5. března 2021
Zápis byl zaslán všem zastupitelům elektronicky a byl řádně vyvěšen na ÚD a webových
stránkách obce - bez námitek.

3. Návrh programu schůze Zastupitelstva obce Starkoč, ze dne
17. března 2021
1. Zahájení
2. Schválení zápisu zasedání zastupitelstva obce, ze dne 5. března 2021
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva
4. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Schválení úvěrové smlouvy od České spořitelny
6. Diskuse a závěr

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění návrhu.
Starosta obce doplnil:
bod č. 6. Schválení Návrhu závěrečného účtu
bod č. 7. Rozpočtové opatření č. 2
bod č. 8. Zadání veřejné zakázky Obnova kostela
Diskuse a závěr bude bod č. 9.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo navržený program.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.2.1 bylo schváleno

4. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele následně:
- provedením zápisu z dnešní schůze byla navržena Kateřina Fílová
- ověřovatelem zápisu ze schůze byli navrženi: Mgr. Petra Freitagová a Matyáš Dvořák
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč zvolilo zapisovatelem schůze Kateřinu Fílovou a ověřovatele
zápisu Mgr. Petru Freitagovou a Matyáše Dvořáka.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.2.2 bylo schváleno

5. Schválení úvěrové smlouvy od České spořitelny
Starosta obce informoval zastupitele o návrhu Smlouvy o úvěru č. 0633208119, který má
k dispozici od České spořitelny, a.s. Návrh Smlouvy o úvěru tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Obec si půjčí na nákup části pozemku na budoucí prodej parcel, na financování výsadby tůní,
na které obec dostala dotaci 100%, splatnou ale až po dokončení a spoluúčast na II. vlně
výstavby DČOV. Celková částka úvěru bude až do výše 2,5 mil s postupným čerpáním, dle
ukončených realizací. Splatnost úvěru by měla být co nejrychlejší a to realizací prodeje 6-ti
parcel o celkové výměře cca 6 tis m2 a dotací na tůně. Zastupitelstvo předpokládá zbylé
peníze z prodeje parcel investovat do vodovodu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje znění Smlouvy o úvěru č. 0633208119, která tvoří
přílohu č. 2 tohoto zápisu a zmocňuje starostu k podpisu
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.2.3 bylo schváleno

6. Schválení Návrhu závěrečného účtu
Starosta obce informoval zastupitele o přezkoumání hospodaření obce Starkoč za rok 2020,
které bylo zahájeno dne 4. 1. 2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem. Přezkoumání se uskutečnilo dne 25. 2.
2021. Závěrem přezkoumání bylo, že při přezkoumání hospodaření obce Starkoč za rok 2020,
podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů – NEBYLY ZJIŠTĚNY
CHYBY A NEDOSTATKY. Zpráva byla po dobu 15-ti dnů vystavena na úřední desce a na
obecních internetových stránkách k připomínkám občanů. Žádné připomínky nejsou známy.
Zpráva o výsledku přezkoumání tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo Účetní závěrku za rok 2020 a Závěrečný účet obce za
rok 2020 bez výhrad.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.2.4 bylo schváleno

7. Rozpočtové opatření č. 2
Starosta obce informoval zastupitele o nutnosti sepsat Rozpočtové opatření č. 2, o které
požádala paní účetní, paní Jana Prausová. Rozpočtové opatření se nyní týká úvěru od České
spořitelny. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo Rozpočtové opatření č. 2, které tvoří přílohu č. 4
tohoto zápisu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.2.5 bylo schváleno

8. Zadání veřejné zakázky Obnovy kostela
Místostarostka obce informovala zastupitele o zpracování dokumentace a výzvy k podání
nabídek na obnovu kostela zahrnující zajištění statiky a vybudování stropu v lodi kostela.
Obnova kostela bude spolufinancovaná z dotačního programu ministerstva kultury Program záchrany architektonického dědictví. V rámci programu může obec čerpat v roce
2021 částku 1 mil. Kč. Zadávací dokumentace je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Vzhledem k časové tísni a nutnosti uzavřít smlouvu o dílo do konce měsíce duben 2021,
zastupitelstvo schvaluje také znění smlouvy o dílo, kterou následně starosta uzavře
s vybraným uchazečem. Smlouva o dílo tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo Zadávací dokumentaci na obnovu kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči, statické zajištění, opravu krovu a obnovu stropu lodi
pro výběrové řízení na dodavatele, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.2.6 bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje znění Smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí
Zadávací dokumentace a zplnomocňuje starostu k podpisu dané smlouvy s vybraným
uchazečem. Smlouva o dílo tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.2.7 bylo schváleno

9. Diskuse a závěr
 Tůně - Místostarostka informovala o pokácení 7 topolů pro přípravu prací na
vybudování tůní do konce března t.r.
 VPP od Úřadu práce – máme přiděleného jednoho člověka od Úřadu práce

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v
19:00 hod..
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místostarostka obce

Jan Jiskra v. r.

Ing. Anna Kodlová v. r.

……………….……………………………………..
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ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

Mgr. Petra Freitagová v. r.

Matyáš Dvořák v. r.
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zapisovatel
Kateřina Fílová v. r.

