Zastupitelstvo obce
Starkoč
Zápis ze schůze, ze dne 20. září 2021
č. 2021.5
Čas zahájení: 18:00 hod.
Přítomno: 6 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 6 členů zastupitelstva,
Miroslav Kuřátko je omluven. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).

2. Kontrola zápisu schůze Zastupitelstva obce Starkoč, ze dne
1. července 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
20. září 2021
1. Zahájení
2. Schválení zápisu zasedání zastupitelstva obce, ze dne 1. července 2021
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva
4. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Místní poplatek za komunální odpad
6. Schválení žádosti o dotaci na kostel
7. Diskuse, závěr

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu zastupitelstva:
Starosta obce doplnil program o bod č. 7, na žádost paní účetní doplňuje bod č. 8 a
Diskuse a závěr bude bod č. 9.
Doplněné body:
7. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 651/069/2021 o veřejných službách a
přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní
dopravou
8. Rozpočtové opatření
9. Diskuse a závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo navržený program.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.5.1 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: Ing. Jaroslav Pavlík a Matyáš Dvořák
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč zvolilo zapisovatelem schůze Kateřinu Fílovou a ověřovatele
zápisu Ing. Jaroslava Pavlíka a Matyáše Dvořáka.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.5.2 bylo schváleno

5. Místní poplatek za komunální odpad
Starosta obce informoval zastupitele o dopadu nové odpadové legislativy na obecně závazné
vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství.
Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa, kterou byla mimo jiné dotčena i
právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Vybírat poplatky za komunální
odpad bude možné pouze prostřednictvím jednoho ze dvou nových místních poplatků za KO:
 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
přičemž si musíme vybrat některý ze základů:
 kapacita soustřeďovacích prostředků
 hmotnost vyprodukovaného odpadu
 objem vyprodukovaného odpadu

Vybrat lze pouze jednu variantu zpoplatnění, jednotlivé poplatky ani základy nelze
kombinovat.
V návaznosti na výše uvedené je nezbytné, aby obec do konce roku 2021 vydala zcela novou
OZV o místním poplatku za komunální odpad, a to s účinností od 1. ledna 2022.
Zastupitelé se musí do příštího zasedání rozhodnout, kterou z variant si zvolí.
Důležité je uvědomit si, že veškeré poplatky půjdou nahoru, ale kapacita odpadu bude rok co
rok snižována.
Starosta obce navrhuje možnost ankety pro občany, aby se i oni ke způsobu placení za
komunální odpad vyjádřili a vyzval zastupitele k hlasování, zda anketu ano či ne.

Vzhledem k nerozhodnému hlasování (PRO 3 Jiskra, Kodlová, Fílová : PROTI 3 Pavlík,
Dvořák, Zbytovská) se zatím anketa odkládá.

6. Schválení žádosti o dotaci na kostel
Místostarostka obce informovala zastupitele o možnosti pokračovat v obnově kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Obec podá žádost o poskytnutí dotace z programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury na provedení vnitřních omítek, opravy římsy a kůru v
celkové ceně 1.013.160,- Kč bez DPH. O poskytnutí dotace ve výši 90 % ceny rozhodne Ministerstvo
kultury koncem prvního čtvrtletí roku 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje podání žádosti o dotaci na kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve Starkoči.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.5.3 bylo schváleno

Po projednání bodu č. 6 přišel zastupitel Miroslav Kuřátko.

7. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 651/069/2021 o veřejných
službách a přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou
Starosta obce informoval zastupitele o zaslaném Dodatku č. 1 ke Smlouvě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti pro rok 2021, ve kterém je zohledněno spuštění integrovaných linek od
1. 8. 2021. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna článků IV., V., VI., VII..
Dle slov pana radního Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy, Mgr. Petra
Boreckého, bude od 1. 8. 2021 zahájena integrace celé oblasti (změny tras, spojů), která by
pro občany měla přinést zjednodušení i zlevnění některých spojů. Cestujícím doporučuje i
aplikaci PID lítačka.
V měsíci listopad/prosinec dojde k integraci i celého Čáslavska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 651/069/2021 o veřejných
službách a přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkou osobní
dopravy dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.5.4 bylo schváleno

8. Rozpočtové opatření č. 3
Na žádost paní účetní Jany Prausové je nutné vydat Rozpočtové opatření č. 3, které se hlavně
týká přijaté dotace z Ministerstva kultury, dotace z úřadu práce, daru pro spolek SDH
Starkoč, údržby zeleně v obci. Rozpočtové opatření č. 3 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starko schválilo Rozpočtové opatření č. 3, které tvoří přílohu č. 2
tohoto zápisu.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.5.5 bylo schváleno

9. Diskuse, závěr
 Byt 1kk – Kateřina Fílová informovala zastupitele o situaci, která nastala - nájemník
z bytu 1kk v 2.NP požádal o skončení nájemního vztahu. Ve středu tento týden, tj.
dne 22. 9. 2021, proběhne jednání s náhradníkem, který byl vybrán dne 1. 7. 2021 na
základě Usnesení č. 2021.4.4.
 Názvosloví – V rámci Komplexních pozemkových úprav si můžeme upravit místní
názvy. Úprava může být ve smyslu zrušení, změny v názvu, doplnění míst, apod.
Doplníme: Starkočská vyhlídka, Bělovák, Dolce, Hruštičky
 Areál bývalého ZD – Jednání kolem celého areálu, jeho prodeje, dalšího využití,
apod., jsou složitá, zdlouhavá, neustále dochází ke změnám. Jeden z majitelů by rád
prodal budovu „skladováku“ spolu s cca 5.000 m2. Jelikož je skladovák ve velice
dobrém stavu, byla by škoda danou budovu zbourat. Do budoucna by mohl být
využíván jako skladovací prostory pro obecní potřebu, pro potřebu obecních spolků,
jako je např. SDH Starkoč, mohly by zde vzniknout obecní sklady, manipulační
prostor, část pozemku by byla využita na Sběrné místo o kterém se původně
uvažovalo u cesty na Semtěš. V brzké době by bylo dobré jít si objekt prohlédnout a
popřemýšlet o možném odkoupení.

 Vodovod – V příštím roce, v roce 2022, by se mělo dle plánu v průběhu měsíce června
až července začít s výkopovými pracemi. Starosta obce se účastnil jednání na
Krajském ředitelství silnic, kde mu bylo sděleno, že již nevidí problém s vedením
vodovodu ve škarpách u silnic.
 Zděná autobusová zastávka u hlavní silnice – Tuto autobusovou zastávku bude
nejlepší zbourat a postavit novou, např. jen přístřešek, kde by se mohli cestující
schovat před deštěm, jelikož doposud uzavřená zastávka slouží jako veřejné WC.
 Pozemkové úpravy – V obci se vyznačují hranice, kde končí intravilán (zastavěné
plochy obce) a začíná extravilán (souvislý pás kolem intravilánu).
 Parcely/nová výstavba – V tuto chvíli se zpracovává parcelace, projekty. Vše je na
dlouhé lokte, neustále se prodlužují lhůty. Vedení plynu a elektřiny bude v brzké době
dokresleno. Následně na to již budou stanovena kritéria výběru kupujícího, cena,
apod..
 Hasičské závody – SDH Starkoč pořádá tuto sobotu, dne 25. září 2021, hasičské
závody na louce. Ve čtvrtek, od cca 15. hodiny, se začne s přípravami.
 Osvětlení v obci – Stále častěji dochází v naší obci k výpadku veřejného osvětlení.
Starosta vše průběžně řeší. Musíme požádat někoho o údržbu, v první řadě oslovíme
elektrikáře z Vrdů.
 Lavice z kostela – Kvůli stavbě lešení v kostele se musí lavice vystěhovat. Stěhování
bude v sobotu 2.10. 21 od 10:00 a občané budou požádáni o pomoc.
 Zastupitel Matyáš Dvořák informoval ostatní zastupitele o své rezignaci, kterou
v brzké době podá na Obecní úřad v písemné podobě. Rezignovat bude i na velitele
JSDH.
 Mikulášská besídka – Dne 4. prosince 2021, pokud nedojde k zákazu společenských
akcí kvůli nemoci Covid, proběhne na sále místní Sokolovny Mikulášská besídka,
kterou tento rok bude mít na starost Mgr. Petra Zbytovská.

 Svatomartinské hody – V místní hospůdce proběhnou dne 13. listopadu 2021
Svatomartinské hody.

 Kalendář pro rok 2022 – Zastupitelé se shodli, že opět bude nejlepší kalendář, který
bude pouze o Starkoči, s fotografiemi z obce. Zvažuje se, zda pro další rok neudělat
kalendáře stolní. Starosta požádal o cenovou kalkulaci pana Dvořáka st., který byl
přítomen jednání.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v
20:15 hod..
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starosta obce

místostarostka obce

Jan Jiskra v. r.

Ing. Anna Kodlová v. r.

……………….……………………………………..

………………………………………………………….

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

Ing. Jaroslav Pavlík v. r.

Matyáš Dvořák v. r.

……………….………………………………..
zapisovatel
Kateřina Fílová v. r.

