Zastupitelstvo obce
Starkoč
Zápis ze schůze, ze dne 26. listopadu 2021
č. 2021.7
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. Kontrola zápisu schůze Zastupitelstva obce Starkoč, ze dne
5. listopadu 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
26. listopadu 2021
1. Zahájení
2. Schválení zápisu zasedání zastupitelstva obce, ze dne 5. listopadu 2021
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva
4. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Návrh rozpočtu pro rok 2022
6. Žádost o koupi obecního pozemku
7. Diskuse, závěr

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu zastupitelstva:
Starosta obce doplnil program o bod č. 7 Darovací smlouva ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Taxík Maxík a bod č. 8 Rozpočtové opatření č. 4. Diskuse a závěr bude bod č. 9.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo navržený program.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.7.1 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 Zbytovská a Miroslav Kuřátko
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč zvolilo zapisovatelem schůze Kateřinu Fílovou a ověřovatele
zápisu Mgr. Petru Zbytovskou a Miroslava Kuřátka.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.7.2 bylo schváleno

5. Návrh rozpočtu pro rok 2022
Po diskusi zastupitelů byl připraven návrh rozpočtu na rok 2022.
Návrh rozpočtu pro rok 2022 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Návrh rozpočtu bude zveřejněn
po zákonem stanovenou lhůtu, tj. 15 dní, a to na úřední i elektronické desce, a pokud
nebudou připomínky, zastupitelstvo ho schválí na dalším zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo Návrh rozpočtu pro rok 2022.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.7.3 bylo schváleno

6. Žádost o koupi obecního pozemku
Místostarostka obce informovala zastupitele o žádosti, kterou obdržel obecní úřad dne 12.
listopadu 2021 od Jechové Marie a Jecha Iva. Žádají o odkoupení části obecního pozemku při
vstupu na parcelu č. 85, kdy se jedná o cca 5 m2. Kopie žádosti tvoří přílohu č. 3 tohoto
zápisu.
Starosta obce doplnil, že je nutné vydat Záměr prodeje pozemku, který bude vyvěšen ve
lhůtě 15-ti dní na elektronické i úřední desce obecního úřadu.

7. Darovací smlouva Taxík Maxík
Starosta obce informoval zastupitele o Darovací smlouvě týkající se finančního příspěvku na
provoz přepravní služby Taxík Maxík, kterou obdržel od Mgr. Markéty Dvořákové, ředitelky
společnosti ANIMA ČÁSLAV, o. p. s.. Předmětem daru je účelově vázaná finanční částka ve
výši 5.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje znění Darovací smlouvy uzavřené s ANIMA ČÁSLAV,
o. p. s., jako obdarovaným. Na základě darovací smlouvy přijme obdarovaná 5.000,- Kč od
obce Starkoč jako od dárce.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.7.4 bylo schváleno

8. Rozpočtové opatření č. 4
Na žádost paní účetní, Jany Prausové, je nutné schválit Rozpočtové opatření č. 4, které tvoří
přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo Rozpočtové opatření č. 4.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2021.7.5 bylo schváleno

9. Diskuse a závěr
 Mikulášská besídka
Jelikož se opět zhoršila situace s nemocí Covid a je vyhlášen Nouzový stav, program
Mikulášské besídky se mění. Mikulášská besídka bude probíhat před budovou
obecního úřadu, kde budou rozdány balíčky pro děti, budou se podávat pouze nealko
teplé nápoje a v cca 18:00 hod. se rozsvítí vánoční stromeček před místní hospůdkou.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v
21:30 hod..
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