Zastupitelstvo obce
Starkoč
Zápis ze schůze, ze dne 5. listopadu 2021
č. 2021.6
Čas zahájení: 19:00 hod.
Přítomno: 7 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 7 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Složení slibu nového zastupitele
Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, skládá nový člen zastupitelstva na začátku jeho prvního zasedání
zastupitelstva obce slib.
Předsedající přednesl text slibu. Nově zvolený člen zastupitelstva přistoupil
k předsednickému stolu, pronesl slovo „slibuji“ a složení slibu stvrdil svým podpisem na
zvláštní listinu, která je přílohou č. 2 a je nedílnou součástí tohoto zápisu. Předsedající
konstatoval, že přítomný nový člen zastupitelstva složil zákonem stanovený slib a může se
ujmout svého mandátu. Zvolenému členu zastupitelstva bylo předáno „Osvědčení o zvolení“.

Předsedající konstatoval, že nově zvolený člen Zastupitelstva obce Starkoč splnil
zákonem stanovené podmínky a může se ujmout mandátu.

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

4. Návrh programu schůze Zastupitelstva obce Starkoč, ze dne
5. listopadu 2021
1. Zahájení
2. Změna zastupitele – složení slibu nového zastupitele
3. Schválení zápisu zasedání zastupitelstva obce, ze dne 20. září 2021
4. Schválení programu zasedání zastupitelstva
5. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
6. Smlouva na monitoring DČOV
7. Diskuse, závěr
Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu zastupitelstva:
Starosta obce doplnil program o bod č. 7 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. –
úprava cen pro rok 2022 + Dodatek. Zastupitelka Kateřina Fílová doplnila program o
bod č. 8 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
Diskuse a závěr bude bod č. 9.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo navržený program.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.6.1 bylo schváleno

5. 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: Ivan Košař a Ing. Jaroslav Pavlík
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč zvolilo zapisovatelem schůze Kateřinu Fílovou a ověřovatele
zápisu Ivana Košaře a Ing. Jaroslava Pavlíka.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.6.2 bylo schváleno

6. Smlouva na monitoring DČOV
Starosta obce informoval zastupitele o nutnosti sepsat dodatek o provozování a servisu
telemetrického řídícího systému obecní soustavy domovních ČOV – Dodatek č. 01/2021 ke
smlouvě č. V0241/2020/ENC/SP, ze dne 16. 7. 2020, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Dochází ke změně článku V., kterým se doplňuje a mění provozní poplatek za provozování
obecní soustavy DČOV. Doposud byla platba za roční náklady spojené s monitoringem ve
výši 36.000,- Kč, pro rok 2022 a 2023 se částka navyšuje na 72.000,- Kč ročně. Zastupitelstvo
považuje návrh smlouvy za nehorázný a během let 2022 a 2023 chce toto jednoznačně
upravit. Zamítnutí návrhu dodatku nelze, jelikož by došlo k porušení podmínek udržitelnosti
dotačního titulu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo znění Dodatku č. 01/2021 ke smlouvě č.
V0241/2020/ENC/SP, ze dne 16. 7. 2020, o provozování a servisu telemetrického řídícího
systému obecní soustavy domovních ČOV ve Starkoči.
PRO: 7 PROTI: 1 (Ing. Jaroslav Pavlík) ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.6.3 bylo schváleno

7. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – úprava cen pro rok 2022
+ Dodatek
Starosta obce informoval zastupitele o dodatku od společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. – Sdělení obce o uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce
do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku, který tvoří
přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Sdělení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se týká uplatnění nároku na
zahrnutí komunálního odpadu, jehož jsme jako obec původcem, do dílčího základu poplatku
za ukládání komunálního odpadu na skládku za rok 2022 v sazbě 500,- Kč za tunu, a to
v rozsahu 7,8 % zákonného nároku obce na třídící slevu odpovídajícímu hmotnosti 146 x 0,19
x 7,8 %. Po vyčerpání návozu odpadu splňujícího podmínky třídění slevy zahrne společnost
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako provozovatel, sazbu za ukládání poplatku ve výši
900,- Kč za tunu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo znění Dodatku – Sdělení obce o uplatnění nároku na
zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního
odpadu na skládku.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.6.4 bylo schváleno

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Zastupitelka Kateřina Fílová informovala zastupitele o nutnosti vydat novou obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Obecně
závazná vyhláška je vydávána na základě nového zákona o odpadovém hospodářství.
Od 1. ledna 2022 bude sazba poplatku činit 800,- Kč za příslušný kalendářní rok.
Zastupitelstvo obce rozhodlo a odsouhlasilo dvě úlevy pro osoby, kterým poplatková
povinnost vznikla v daném kalendářním roce. Úleva se poskytne osobám, které
v příslušeném zpoplatněném období (kalendářním roce) nedosáhnou věku 15 let a nově,
osobám které dosáhnou věku 65 let. Úleva je ve výši 50% poplatku. OZV tvoří přílohu č. 6
tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.6.5 bylo schváleno

9. Diskuse a závěr
 Mikulášská besídka
Pro letošní rok má na starost celou Mikulášskou besídku Mgr. Petra Zbytovská.
 Vánoční strom + rozsvícení
V řešení je vánoční stromeček přes zastupitelku Fílovou – zatím jen poptávka, další
poptávka bude ze strany zastupitele Košaře.
 Obecní ples
Je nutné prověřit, zda i nadále platí domluvená kapela. Zjistí starosta…
 Bývalý areál ZD
Starosta opět informoval zastupitele o dění v areálu bývalého kravína. O celý areál
má zájem společnost, která zde chce realizovat bytovou výstavbu. Obec tento záměr
preferuje po odsouhlasení návrhu projektu.
 Starkočský rohlíček
Místostarostka obce informovala zastupitele o plánované akci na den 18. Prosince,
kdy by se soutěžilo o nejlepší cukrový – vanilkový rohlíček.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v
20:30 hod..
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