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Zastupitelstvo obce Starkoč
Zápis ze schůze, ze dne 17. května 2022
č. 2022.3
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
8. dubna 2022
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
8. dubna 2022
1. Zahájení
2. Schválení zápisu zasedání zastupitelstva obce, ze dne 8. 4. 2022
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva
4. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Schválení závěrečného účtu
6. Schválení účetní závěrky za rok 2021
7. Schválení znění Smlouvy o provozování a servisu telemetrického řídícího
systému obecní soustavy DČOV v obci Starkoč
8. Schválení systémového řešení odpadového hospodářství obce Starkoč –
MEMORANDUM O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI
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9. Posouzení ceny obvyklé – pozemek mezi č. p. 97 a 64 („sklípky“)
10. Posouzení ceny obvyklé – stavební parcely určené k výstavbě rodinných
domů
11. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022 – 2026
12. Dotace pro spolky na rok 2022
13. Rozpočtové opatření č. 1
14. Diskuse a závěr
Zastupitelka Kateřina Fílová doplnila program o bod č. 14. a 15., starosta obce doplnil
program o bod č. 16. a 17., Diskuse a závěr bude bod č. 18..
Bod č. 14. Mikroregion Čáslavsko – Předložení Závěrečného účtu vč. Zprávy o
přezkoumání hospodaření
Bod č. 15. Schválení znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence, uzavřené
dne 18. 5. 2018
Bod č. 16. Výběr projektanta pro dětskou skupinu
Bod č. 17. Schválení Příkazní smlouvy na zpracování studie proveditelnosti dětské
skupiny
Bod č. 18. Diskuse a závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo navržený program.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.1 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 Ing. Jaroslav
Pavlík
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč zvolilo zapisovatelem schůze Kateřinu Fílovou a
ověřovatele zápisu Mgr. Petru Zbytovskou a Ing. Jaroslava Pavlíka
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.2 bylo schváleno
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5. Schválení závěrečného účtu
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení Návrh závěrečného účtu spolu se
zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2021. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn
na úřední desce po stanovenou dobu. Předložený závěrečný účet byl projednán
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a
zastupitelstvo přijímá nápravné opatření č. 1, které je uvedeno v příloze č. 2 tohoto
zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje Závěrečný účet s výhradou a přijímá
nápravné opatření č. 1.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.3 bylo schváleno

6. Schválení účetní závěrky za rok 2021
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení Účetní závěrku za rok 2021, která
tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje účetní závěrku za rok 2021.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.4 bylo schváleno

7. Schválení znění Smlouvy o provozování a servisu
telemetrického řídícího systému obecní soustavy DČOV v obci
Starkoč
Starosta obce informoval zastupitele o změně provozovatele telemetrického řídícího
systému obecní soustavy DČOV v obci Starkoč. Změna musí být provedena i ve znění
Smlouvy o provozování a servisu telemetrického řídícího systému obecní soustavy DČOV
v obci Starkoč. Smlouva bude sepsána dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
v platném znění s provozovatelem ABPLAST s.r.o., IČ: 275 31 813. Předmětem dané
smlouvy mezi Majitelem obecní soustavy domovních ČOV typu s telemetrickým řídícím
systémem a poskytovatelem ICT je provozování:
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a) telemetrického řídícího systému
b) datové služby („cloud“)
c) privátní sítě elektronických komunikací, určené pro obousměrný přenos dat po této
síti.
Smlouva o provozování a servisu telemetrického řídícího systému obecní soustavy DČOV
v obci Starkoč tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Veškeré podmínky spolupráce a ceny za
poskytnuté služby byly již schváleny na Zastupitelstvu obce, které se konalo dne
5. listopadu 2021. Schváleno bylo na základě usnesení č. 2021.6.3.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo změnu v provozovateli telemetrického řídícího
systému obecní soustavy DČOV, kdy provozovatelem bude společnost ABPLAST
s.r.o..
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.5 bylo schváleno

8. Schválení systémového řešení odpadového hospodářství
obce Starkoč – MEMORANDUM O PARTNERSTVÍ A
SPOLUPRÁCI
Starosta obce informoval zastupitele o MEMORANDU O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI
při systémovém řešení odpadového hospodářství obce Starkoč. Partnerství bude
uzavřeno mezi obcí Starkoč a Elektrárnou Opatovice, a.s., IČ: 275 67 320 a společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089.
Účastníci tohoto memoranda deklarují společný zájem na hospodárném, efektivním a
k životnímu prostředí šetrném nakládání s odpady na území obce, včetně naplnění
závazků a cílů národního i krajského plánu odpadového hospodářství zejména v oblasti
komunálních odpadů a jim podobných odpadů a dále deklarují podporu a společný zájem
na přípravě a vytvoření vhodného zařízení na energetické využívání komunálních odpadů
a podobně vhodných odpadů na území Pardubického kraje v lokalitě opatovické
elektrárny.
Za účelem realizace záměru EOP plánuje investici do vybudování zařízení na energetické
využití zbytkových komunálních odpadů, tzn. složek komunálních odpadů, které nebude
možné recyklovat a vzhledem k jejich energetickému potenciálu ani skladovat.
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Vybudováním ZEVO vznikne pro obyvatele obce další významná alternativa ve způsobu
nakládání s těmito zbytkovými komunálními odpady a pro AVE další možnost jak
napomoci ke zlepšení životního prostředí prostřednictvím energetického využití těchto
odpadů. Memorandum o partnerství a spolupráci tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje MEMORANDUM O PARTNERSTVÍ A
SPOLUPRÁCI při systémovém řešení odpadového hospodářství obce Starkoč
uzavřen dle ust. § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.6 bylo schváleno

9. Posouzení ceny obvyklé – pozemek mezi č. p. 97 a 64
(„sklípky“)
Zastupitelka Kateřina Fílová informovala zastupitele obce o Posouzení ceny, kterou
vypracoval Finanční výbor obce pro část obecního pozemku o výměře 200 m2 - pozemek
ležící mezi č. p. 97 a 64, parc. č. 1047/1, číslo LV 10001, zapsaný v katastrálním území
Starkoč u Bílého Podolí, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace.
Pro porovnání cen byly použity data z webových stránek www.sreality.cz, přihlédnuto bylo
k nabízeným pozemkům v okolí 25 km od obce Starkoč. V den posouzení ceny
nemovitosti, tj. dne 22. března 2022, byly nalezeny tři podobné inzeráty, které jsou
v Posouzení ceny uvedeny. Průměrná cena za m2 dle výše uvedených inzerátů činila
411,94 Kč. Jelikož se na pozemku nacházejí „černé stavby“, a to sklípky, Finanční výbor
navrhl cenu za m2 ponížit a přihlédnout tak k likvidaci zmiňovaných sklípků, která bude
nákladná. Posouzení ceny tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.
Za prodej předmětné nemovitosti navrhl Finanční výbor
cenu ve výši 300,- Kč za m2.
Posouzení ceny obvyklé si obec nechala vypracovat i od paní Michaely Kalašové ze
společnosti M & M reality holding a.s., kdy po porovnání a posouzení všech dostupných
podkladů a získaných informací byla pro stanovení ceny obvyklé použita střední hladina
rozmezí cen podobných zobchodovaných nemovitostí v dané lokalitě za poslední dobu,
ceny se pohybovaly v rozmezí 300 – 600,- Kč za m2. Posouzení ceny tvoří přílohu č. 7
tohoto zápisu. Za prodej předmětné nemovitosti odhadla Michaela Kalašová obvyklou
cenu na částku 450,- Kč za m2,
Starosta obce dodal, že je již na Katastrálním úřadě v Kutné Hoře podána žádost o vydání
rozhodnutí o dělení pozemků. Jakmile bude vše zapsané, obec vypíše Záměr prodeje.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje minimální cenu 300,- Kč za m2 za daný
pozemek.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.7 bylo schváleno

10. Posouzení ceny obvyklé – stavební parcely určené k výstavbě
rodinných domů
Zastupitelka Kateřina Fílová informovala zastupitele obce o Posouzení ceny, kterou
vypracoval Finanční výbor obce pro stavební pozemky v rozvojové části obce. Jedná se o
pozemky 575/46, 575/47, 575/45, 575/3, 575/48, 575/49, 575/50, 21/6, zapsané na LV č.
10001, v katastrálním území Starkoč u Bílého Podolí, druh pozemku: orná půda.
Pro porovnání cen byly použity data z webových stránek www.sreality.cz, přihlédnuto bylo
k nabízeným pozemkům v okolí 25 km od obce Starkoč. V den posouzení ceny
nemovitosti, tj. dne 27. dubna 2022, byly nalezeny čtyři podobné inzeráty, které jsou
v Posouzení ceny uvedeny. Průměrná cena za m2 dle výše uvedených inzerátů činila
2.448,64 Kč. Finanční výbor navrhuje cenu obvyklou za m2 ponížit, jelikož na stavebních
pozemcích v okolí 25 km od obce Starkoč jsou nabízeny vždy pozemky s veškerými
inženýrskými sítěmi, v obci Starkoč bude na pozemcích zavedena pouze elektřina.
Posouzení ceny tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.
Za prodej předmětných stavebních pozemků navrhl Finanční výbor
cenu ve výši 1.500,- Kč za m2.
Posouzení ceny obvyklé si obec nechala vypracovat i od paní Michaely Kalašové ze
společnosti M & M reality holding a.s., kdy po porovnání a posouzení všech dostupných
podkladů a získaných informací byla pro stanovení ceny obvyklé použita střední hladina
rozmezí cen podobných zobchodovaných nemovitostí v dané lokalitě za poslední dobu,
ceny se pohybovaly v rozmezí 1.000 – 3.000,- Kč za m2. Posouzení ceny tvoří přílohu č.
9 tohoto zápisu. Za prodej nemovitosti odhadla obvyklou cenu na částku 1.800,- Kč za m2,
Starosta obce dále informoval zastupitele o zatím zcela nezávazné schůzce s prezidentem
ČSOK obchodní komory, panem Jiřím Nestávalem, na které byl představen projekt s
názvem „5DOMÍ“ – řešení bydlení pro příslušníky IZS.
V projektu „5DOMÍ“ se spojuje několik cílů, zájmů a výhod najednou. Mezi hlavní patří:




dostupné ubytování pro mladé rodiny
přivedení mladých perspektivních občanů do obce
zajištění práce pro subjekty spojené s výstavbou rodinných domů
 zakázky a pracovní příležitost pro servisní subjekty spojené s realizací projektu
5domí, tzn. projektování, inženýring, právní služby,bankovní služby, atd..
 import dřevostaveb ze zahraničí do ČR
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Projekt „5DOMÍ“ není developerský projekt.
Co by bylo nutné pro tento projekt:


Zpracovat základní stručnou informaci o pozemcích včetně toho, kdy a za jakých
podmínek budou připraveny k zahájení výstavby rodinných domků. Co vše v ceně
za pozemek bude zahrnuto, zda např. vodovod, DČOV, elektrická přípojka, ploty,..



Upřesnit, co se na pozemcích může stavět, zda rodinné domky přízemní o ploše do
120m2, domky jednopatrové o zastavěné ploše 50-60m2, dvojdomky jednopatrové
o zastavěné ploše 100 – 120 m2, řadové domky, kombinace všech typů výše
uvedeného, apod..

Lokace obce Starkoč nahrává možnosti nabídnout dostupné bydlení mladým rodinám,
které mají zaměstnání na ose Čáslav- Kutná Hora- Kolín.
Starosta také dodal, že pozemky jsou již zapsané, ale problém nastal právě
s inženýrskými sítěmi, a to s elektřinou. Proběhla schůzka se zástupci společnosti ČEZ,
kde bylo sděleno, že zasíťování může trvat jeden rok i rok a půl, což je velice dlouhá doba,
kterou se vše opět dost prodlouží.
Zastupitelka Kateřina Fílová ještě informovala zastupitele, že dne 12. 5. rozeslala E-maily
všem zájemcům o stavební parcely, které jsou evidovány na obecním úřadu, spolu
s Posouzením ceny a informací, že cena za m2 nemusí být konečná, jelikož cenu
konečnou musí schválit zastupitelstvo obce. Kde dni konání zastupitelstva jižpřišlo 5
žádostí o zrušení evidence zájemců o stavební parcely, jelikož v tuto dobu nedosáhnou na
hypotéku nebo se jim nemovitost tak prodražila, že by to neměli z čeho investovat.
Bez usnesení.

11. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období
2022 - 2026
Starosta obce sdělil zastupitelům, že dle zákona o obcích platí, že pokud zastupitelstvo
neurčí jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce
v končícím volebním období. I tak se ale zastupitelů zeptal, zda s daným počtem souhlasí
nebo zda by ho pro další volební období chtěli zrušit.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje počet SEDMI zastupitelů obce Starkoč pro
další volební období 2022 – 2026.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.8 bylo schváleno

12. Dotace pro spolky na rok 2022
Starosta obce informoval zastupitele o přijatých žádostech o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na rok 2022.
O dotaci požádala Kateřina Fílová – požadovaná částka 4.000,- Kč určená pro nákup
sportovních cen, které budou využity při nohejbalovém turnaji trojic, popř. pro nakoupení
věcí, které budou zahrnuty do cen. Žádost o dotaci tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.
O dotaci požádala Tělovýchovná jednota Sokol Starkoč – požadovaná částka 20.000,Kč určená na zaplacení výdajů na zajištění organizace veřejněprospěšné činnosti, výdaje
na prostředky k zajištění dané činnosti, na zajištění činnosti sportovních oddílů TJ, na
provoz TJ. Žádost o dotaci tvoří přílohu č. 11tohoto zápisu.
O dotaci požádalo SDH Starkoč – požadovaná částka 35.000,- Kč určená na pořádání a
účast na společenských a sportovních akcích, účast na požárních soutěžích (startovné),
nákup a údržba požární výstroje a techniky, pohonné hmoty. Žádost o dotaci tvoří přílohu
č. 12 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje žádost o dotaci na rok 2022 pro Kateřinu
Fílovou, a to částku ve výši 4.000,- Kč
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Kateřina Fílová)
Usnesení č. 2022.3.9 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje žádost o dotaci na rok 2022 pro TJ Sokol
Starkoč, a to částku ve výši 20.000,- Kč
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Ing. Jaroslav Pavlík)
Usnesení č. 2022.3.10 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje žádost o dotaci na rok 2022 pro SDH Starkoč,
a to částku ve výši 35.000,- Kč
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (Ing. Jaroslav Pavlík, Jan Jiskra)
Usnesení č. 2022.3.11 bylo schváleno
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13. Rozpočtové opatření č. 1/2022
Na žádost paní účetní informoval starosta obce zastupitele o nutnosti vydat Rozpočtové
opatření. Rozpočtové opatření se týká oprav a doplnění veřejného osvětlení, opravy silnic,
údržby veřejné zeleně v obci. Rozpočtové opatření č. 1 tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo Rozpočtové opatření č. 1.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.12 bylo schváleno

14. Mikroregion Čáslavsko – Závěrečný účet za rok 2021 a Zpráva
o výsledku přezkoumání
Zastupitelka Kateřina Fílová informovala zastupitele o zveřejnění schváleného
závěrečného účtu vč. zprávy o výsledku přezkoumání Mikroregionu Čáslavsko na
úředních deskách.
Závěrečný účet Mikroregionu Čáslavsko za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání
byl předložen členům zastupitelstva obce.
Bez usnesení.

15. Mikroregion Čáslavsko – dodatek GDPR
Zastupitelka Kateřina Fílová informovala zastupitele o nutnosti sepsat Dodatek, v pořadí již
2., ke smlouvě o zřízení pověřence, ze dne 18. 5. 2018. Na mzdové prostředky za výkon
funkce Pověřence se obec zavazuje poskytnout mimořádný členský vklad ve výši
5.092,- Kč, platnost smlouvy se prodlužuje na dobu určitou, od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024.
Dodatek tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytuje obci a jejím zaměstnancům, kteří se
podílí na zpracování osobních údajů, poradenství týkající se jejich povinností v oblasti
ochrany osobních údajů. Jeho úkolem je dále sledovat, analyzovat a vyhodnocovat soulad
zpracování osobních údajů s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně
GDPR), včetně posuzování personálních opatření na úseku ochrany osobních údajů
(rozdělení odpovědnosti, odborná příprava). Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro
Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i pro jednotlivce, k nimž se osobní údaje vztahují
(tj. subjekty osobních údajů). Tito se mohou na pověřence obracet ve všech záležitostech
souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle GDPR.
Pověřenec ale nenese osobní odpovědnost za nedodržování právních předpisů na
úseku ochrany osobních údajů, odpovědným subjektem je obec.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje mimořádný členský vklad ve výši 5.092,- Kč a
schvaluje znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence sepsané dne 18. 5.
2018.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.13 bylo schváleno

16. Výběr projektanta pro Dětskou skupinu
Starosta obce informoval zastupitele o zveřejnění dotace ve výši až 100% na zřízení
Dětské skupiny. Výzva je vyhlášena Ministerstvem práce a sociálních věcí, Výzva
národního plánu obnovy, Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
Bohužel, DPH je v této výzvě neuznatelný výdaj – obec ho bude muset zaplatit z vlastních
zdrojů.
Starosta dále informoval zastupitele, že již ze strany obce došlo k poptávce projektantů na
přípravu a zpracování studie, dokumentace pro stavební povolení, vč. dílčího soupisu
prací a dodávek, pro rekonstrukci a přestavbu objektu č. p. 24 na Dětskou skupinu (do 10
dětí).
Projektanti byli osloveni dva:
-

Ing. arch. Miloš G. Parma, A.D.O. PRAHA s.r.o. – nabídková cena 288.500,- Kč
Ing. Lenka Císařová, Ateliér RYS s.r.o. – nabídková cena 277.800,- Kč

Nabídky tvoří přílohu č. 15 a 16 tohoto zápisu.
Starosta obce se domluvil s paní místostarostkou, že Ing. Císařová vypracuje projektovou
dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci „Zřízení dětského centra se zázemím v obci
Starkoč“. Projekt má být do 15. 8. 2022.
Dále starosta obce informoval zastupitele o činnosti zpracovatele studie proveditelnosti pro
zpracování projektové žádosti za účelem získání finanční podpory z Národního plánu
obnovy. Studie a Projektová žádost budou zpracovány do výzvy zaměřené na budování
kapacit předškolního zařízení dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a dále poradenskou a expertní
činnosti při nastavení a zahájení realizace projektu financovaného z Evropského
sociálního fondu.
Zpracovatelem studie byla navrhnuta společnost Odolská servisní s.r.o., zastoupená
Ing. Janem Guzim, jednatelem. Za odeslání žádosti vyhlašovateli výzvy skrze systém
ISKP14+ by byla účtována částka 20.000,- Kč, za zpracování Studie proveditelnosti by
byla účtována částka 190.000,- Kč (V případě, že se poskytovatel dotace rozhodne
nepodpořit žádost příkazce o dotaci, tato částka nebude hrazena.), a dále 2,7 %
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z velikosti dotace uvedené ve Vyrozumění o přidělení dotace (Od této částky se odečtou
náklady uhrazené na Studii proveditelnosti. V případě, že se poskytovatel dotace rozhodne
nepodpořit žádost příkazce o dotaci, tato částka nebude hrazena.)
Příkazní smlouva tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje Ing. Lenku Císařovou, Ateliér RYS s.r.o., jako
projektanta k vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci
„Zřízení dětské skupiny se zázemím v obci Starkoč“.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.14 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje znění Příkazní smlouvy, na základě které
bude vypracována Studie proveditelnosti. Smlouva bude uzavřena mezi obcí
Starkoč a společností Odolská servisní s.r.o..
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.3.15 bylo schváleno

16. Diskuse a závěr


VPP pro letošní rok – S ÚP je již podepsaná smlouva na jednoho veřejně
prospěšného pracovníka. Uchazečem je pan Miloslav Pozník.



Úprava cesty do tůní, osázení svahu naproti místní Sokolovně – Místotarostka
obce měla spolu se starostou obce schůzku s paní projektantkou Ing. Petrou
Schuchovou, kdy jednali o cestě do tůní a o osázení svahu. Osázení svahu
dostaneme nakreslené i s návrhem výsadby, cesty byly domluveny přímo na místě
– dojde k pokládce textilie, navezení štěpky a vybudování můstku.



Kravín – budova bývalého ZD - Již nejsme majitelé podílu 19/50, vše je již
přepsáno na společnost Agrostav Polabí s.r.o., vč. zápisu v katastru nemovitostí.
Kolem všech nemovitostí jsou vedeny soudní spory. Obec Starkoč byla soudem již
vyjmuta, vzhledem k tomu, že již není vlastníkem majetkového podílu



Obecní cesty – Došlo k opravám na několika obecních cestách – výspravy výmolů,
výtluků, prasklin a děr tryskovou metodou. Cena za zhotovení odpovídala ceně
nabídkové.



Veřejné osvětlení – Na minulých zastupitelstvech jsme domluvili, že každý rok
investujeme cca 40.000,- Kč do oprav a doplnění veřejného osvětlení. Začne se
doplněním 5 lamp u kostela.
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Dotace MAS – Je možné, že z MASky budou moci malé obce čerpat peníze na
opravy a rekonstrukce kostelů. Pokud ta možnost opravdu bude, určitě jako obec
požádáme – bylo by potřeba sehnat větší finanční prostředky na opravu střechy a
na fasádu.



Sokolovna – MASka by mohla podpořit i nový strop v místní Sokolovně. Bude
potřeba zařídit projekt na danou rekonstrukci. Je možné získat dotaci až 400.000,Kč. Časově je to ale náročné, jelikož do konce prázdnin by měl být minimálně
vypracován položkový rozpočet.



Kácení máje – Májka bude jen pokácena bez akce kolem a účasti diváků.



Jízdní řády – Dne 12. 6. dochází ke změně jízdních řádů – autobus bude obcí
projíždět častěji. Občané budou včas na změny upozorněni.



Zděná autobusová zastávka u hospody – Bude vhodné, aby při změně jízdních
řádů byla i nadále využívána autobusová zastávka vedle hospody a naproti ní?!
Nebylo by vhodné změnit umístění zastávek?! Navrhované umístění – pod
kostelem nebo u budovy bývalé školy. Zatím vše necháme tak jak je a poté
uvidíme, zda by kvůli bezpečnosti nebylo lepší umístění zastávek změnit.



Provozní řád ohniště Na Vyhlídce – Zastupitelka Mgr. Petra Zbytovská vypracuje
provozní řád.



VOLBY
Do 19. července (respektive do konce června kvůli časové náročnosti a
prázdninám) je potřeba dát dohromady kandidátní listiny na další volební období.
Jan Jiskra - chce kandidovat.
Ing. Anna Kodlová - chce kandidovat.
Kateřina Fílová - chce kandidovat.
Mgr. Petra Zbytovská -již kandidovat nechce.
Ing. Jaroslav Pavlík -kandidaturu zvažuje.
Ivan Košař - kandidaturu zvažuje.
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Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v
21:15 hod..

……………….…………………
Jan Jiskra v. r.
starosta obce

…………………………………
Kateřina Fílová v. r.
ověřovatel zápisu

…………………………………
Ing. Anna Kodlová v. r.
místostarostka obce

..………….…………………….
Mgr. Petra Zbytovská v. r.
ověřovatel zápisu

……………….…………………
Ing. Jaroslav Pavlík v. r.
zapisovatel
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