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OBECNÍ PLES
I nové zastupitelstvo ctí tradice,
a tak ani letos nebyl kalendář
akcí ochuzen o Obecní ples.
Letošní DESÁTÝ, tedy jubilejní
Obecní ples, který se konal dne
8. února 2019 na sále místní Sokolovny, byl ve slavnostnějším

duchu, plný živých květů, dobrého jídla, pití, hudby, spokojených návštěvníků, propracovaného předtančení a velmi
bohaté tomboly.
K poslechu i tanci hrála skupina Faustband, která od začát-

ku nenechala hosty klidnými,
ti neváhali a tančit začali ihned
po prvním zahraném tónu :)
Děkuji a děkujeme všem organizátorům a sponzorům. Již nyní
se těšíme na další!
Kateřina Fílová

MAŠKARNÍ ZÁBAVA
K Velikonočním svátkům
již
tradičně
ve Starkoči patří Maškarní zábava pod záštitou sdružení dobrovolných
hasičů.
Vsále Sokolovny se
opět po roce sešly veselé, nevšední, ale
hlavně jako vždy pečlivě
propracované
masky. Navštívily nás
Mouchy, Ferda mravenec i s Beruškou a broukem Pytlíkem, Rumcajs
s Mankou a Cipískem,
děsivá Černá vdova,
okouzlující Kleopatra
a Řekové s Římany.
K tanci a poslechu hrá-

la kapela Universum.
Rozhodování o té nejlepší z nich nebyl jako
vždy vůbec lehký úkol,
nakonec ale všichni
účastníci svými hlasy
rozhodly, že se na prvním
místě
umístila
opravdu přesvědčivá
maska Černé vdovy
v podání Petra Freitaga. Všem zúčastněným patří veliký obdiv
za kreativní ztvárnění
masek, a hlavně dík
za účast, protože to je
pro pořádající hasiče největší odměnou
a můžeme jen doufat,
že se podaří tuto akci

zachovat i nadále,
čímž bych společně
s hasiči chtěla pobídnout letošní neúčastní-

ky, abychom se za rok
sešli v ještě trochu hojnějším počtu.
Jitka Trojanová

ANKETA NA ÚCEL ŽÁDOSTI DOTACE
Zastupitelstvo obce na posledním zasedání projednalo body ankety na účel žádosti dotace
z programu Obnova venkova Středočeského
kraje.
Účelem této dotace je rozvoj obcí a měst do 2 tisíc obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu
s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020. Výše dotace se odvíjí
od počtu obyvatel. Starkoč spadá do kategorie
obcí od 100 do 199 obyvatel, může tedy podat
jednu žádost o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč. Obec je na druhou stranu vázána minimální spoluúčastí, která
je stanovena na 20 % z celkových uznatelných
nákladů akce či projektu. Celková částka dotace je tedy 125 000 Kč + 25 000 Kč povinná spoluúčast obce. Dohromady se jedná tedy o částku 150 000 Kč.
A) Oprava stropu v Sokolovně
Prvním z projednávaných bodů ankety je již velmi potřebná realizace nového stropu v Sokolovně, která však není majetkem obce, což jak se
později ukázalo, nově odporuje pravidlům této
dotace. Tento bod tedy nelze použít. V budoucnu je tedy nutné se zaobírat myšlenkou, že by se
Sokolovna stala majetkem obce, což by zároveň
vedlo k snazšímu a doufejme i lepšímu hospoda-

ření s touto budovou v budoucnu, protože má
obec přeci jen větší možnosti nejen co se financí
týče. Sokolovna je centrem společenských aktivit a její oprava v budoucnu je víc než nutná.
B) Stavebně historický průzkum a zaměření kostela
Dalším bodem je vypracování stavebně-historického průzkumu kostela a jeho zaměření, což
je nutnou podmínkou pro zařazení do Programu
záchrany architektonického dědictví vyhlášeného Ministerstvem kultury. Zařazením do tohoto
programu umožňuje každý rok dostávat příspěvek na obnovu do až skončení oprav, a dokonce po dobu 10 let o příspěvek na provoz. Díky tomuto programu by se oprava kostela zásadním
způsobem urychlila.
C) Obnova původní cesty do skalin (chráněné
krajiné území)
Posledním bodem je obnovení původní cesty
z Vyhlídky do Skalin, která by měla sloužit jak pro
klidné procházky stinnou alejí, tak pro aktivnější sportovce i odvážné skalní průzkumníky z řad
malých i velkých. Jednalo by se o naučnou stezku, která bude lemována alejí stromů.
Občané skrze tuto anketu rozhodli, že se účelem
dotace stane Stavebně historický průzkum a zaměření kostela.
Jitka Trojanová

TIP NA VÝLET
Teplý začátek jara jako by vybízel k výletu ať už
pěšky či na kole. My jsme se vydali kolmo za menším osvěžením k Senickému rybníku. Ze Starkoče naše cesta vedla takzvanou spojovačkou
do Semtěše, kde jsme po hlavní silnici vyjeli
do třičtvrtě kopce na Litošice. Po pravé straně se
zde totiž dá napojit na lesní cestu, která pro nás
byla příjemnější volbou než jet klasicky po silnici.
Touto cestou jsme se dostali na rozcestník v obci
Vápenka, odkud jsme pokračovali k rybníku Pelíšek v Sovoluské Lhotě. U rybníka se naše cesta
stočila prudce doleva a pokračovali jsme dále
lesem po žluté turistické značce až k našemu cíli
u Senického rybníka.
Bohužel, kiosek U Žabáka nás nečekaně překvapil, když nám otevírací dobou vyvěšenou
na dveřích oznámil, že má zrovna v ten den
zavřeno. My ale nepropadli trudomyslnosti, šlápli jsme do pedálů a asi kilometr jsme jeli zpět
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po žluté. Před vjezdem do lesa jsme se vydali
místo doprava rovně po již neznačené cestě,
která nás dovedla na silnici a odbočili jsme doprava na Sovoluskou lhotu. Po silnici jsme dojeli
až do Sovolusk, kde jsme se vydali spojovačkou
přes kopec na Semtěš.
Tady jsme se se mohli dát dolu do Semtěše a vydat se k domovu. My jsme ale zatočili doprava
opět po žluté turistické značce směrem na Bumbálku. Po cestě se nám nabídl úžasný výhled
přes kvetoucí sad na Starkoč i celé Čáslavsko.
Když jsme se vynadívali na okolní krajinu, vydali
jsme se dále až na Nový Dvůr, kde jsme projeli
obcí okolo rybníka až ke kiosku, kde na nás konečně čekalo zasloužené osvěžení. Cestou zpět
jsme jeli opět přes Bumbálku, Semtěš a spojovačkou zpátky do Starkoče.
Jitka Trojanová,
Matyáš Dvořák, Miroslav Kuřátko

STAVENÍ MÁJE
Od letošního května je ve Starkoči první máj nejen lásky čas, ale
i čas setkávání a spolupráce.
Nové zastupitelstvo se totiž před
volbami zavázalo jak k udržování tradic, tak k obnovování těch
opomenutých. První z těchto
obnovených zvyků v naší obci
je právě stavění máje, které
se podle historických pramenů uskutečnilo naposledy před
více jak šedesáti lety.
Zmíněná spolupráce začala již
o víkendu, kdy se statní muži z
naší obce vydali na kácení máje
do vedlejších Lovčic, protože
smrk daroval Milan Žák, za což
mu jistě všichni moc děkujeme.
Situace byla ztížená pracemi
na hlavní silnici, kterou bylo potřeba přejet.
Naštěstí proběhla kvalitní teoretická příprava, takže se v pořád-

ku podařilo dostat stroj Honda
Vari přes tuto nelehkou překážku a celý výprava se dostala
do cíle, kde netrvalo dlouho
a strom byl hrubě očištěn a naložen na vozík. Na zpáteční cestě, která byla ztížena dlouhým
kusem dřeva na korbě, šlo překročení silnice nad očekávání
dobře a již brzy byla máj připravena na kozách k řádnému
očištění. Očištění a finální úpravy se jal Matyáš Dvořák, ruku
k dílu přidala i Eva Dvořáková,
která pomohla s vázáním věnce
a přípravou občerstvení, kterým
přispěla i Kateřina Fílová a Anna
Kodlová.
Ve středu na prvního máje
po poledni se muži opět sešli,
aby připravili posezení a vše potřebné ke stavění. Celá akce vyvrcholila po druhé hodině, kdy

Vladimír Dvořák přivítal všechny
zúčastněné a vyzval nezadaná
děvčata k symbolickému ozdobení věnce. Následně byly
přizvány i ostatní ženy, které se
postaraly o to, aby byla máj bohatě ozdobená a krásně barevná.
Když se ženy vyřádily, konečně
se přistoupilo k vrcholu celého odpoledne, tedy ke stavění
máje. Za doprovodu heligonky
se muži ujali bidel, prken, klínů,
ale i samotného stromu holýma rukama a během chvíle
byla máj na svém místě, za což
všichni sklidil zasloužený aplaus.
Následovalo přátelské setkání
a sousedské tlachání.
Všem, kteří se zasloužili o obnovení této tradice patří velký dík
a budeme se těšit na příští rok.
Jitka Trojanová

STARKOCSKÁ SPORTOVKYNE ROKU
Sportovní komise města Čáslav
ve čtvrtek 25. 4. 2019 v Dusíkově divadle ocenila již potřetí
nejlepší mladé sportovce roku
2018 z řad mladých fotbalistů,
atletů, judistů i plavců.
Všichni ocenění sportovci obdrželi medaili města a drobné
upomínkové předměty.
Sportovci byli rozděleni do kate-

gorií Hvězdiček a Hvězd podle
toho, zdali se na svoji sportovní
kariéru teprve připravují, ale již
nyní podávají vynikající výkony
nebo již dosáhli republikových
či ještě vyšších úspěchů.
Na pódium si pro cenu přišlo
celkem sedmdesát sedm sportovců. Jednou z oceněných
byla mladá judistická hvězda

z naší obce Andrea Prausová.
Na akci dorazilo odhadem organizátorů asi 200 lidí. Vstupné
bylo dobrovolné a jeho výtěžek v částce 13 994 korun byl
předán nadaci Cesta životem
bez bariér. O hudební doprovod akce se postarala skupina
Pekař.
Jitka Trojanová
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AKTIVITA SDH STARKOC
9. 3. Brigáda kácení ovocných
stromů
Dne 9. 3. pořádalo SDH Starkoč
brigádu kácení starých ovocných stromů směrem ke státní
silnici. Díky velké účasti nejen
hasičů se nám kácení, odvoz
dřeva a úklid podařil během
dopoledních hodin.
13. 4. Brigáda sázení ovocných
stromů
Dne 13. 4. jsme celou akci
ukončili výsadbou 20 kusů nových švestek. Všem účastníků
bychom chtěli poděkovat.
31. 3. Maškarní zábava
13. 4. Hasičské závody Vrdy
Dne 13. 4. jsme zahájili sportovní sezonu na hasičských závodech ve Vrdech. Závody jsou
omezeny na stroje bez úprav
a ve druhém kole se losují pozice hasičů. Po prvním útoku
jsme se prali o první místo, ale
ve druhém, kdy po losování

4

nezůstal kamen na kameni
jsme nakonec obsadili 3. místo.
30. 4. Pálení čarodějnic
4. 5. Otevírání studánek v Třebosicích
Tradiční závody, kde se nám
dlouhodobě daří jsme zvládli, po 1. místo z loňského roku
a jsme i letos zvítězili.
18. 5. Železná sobota
Tak jako každý rok, i letos jsme
18. 5. sbírali staré železo. Celkem jsme sebrali více než 4 tuny
železa. Všem, kteří nám železo
věnovali moc děkujeme, získané prostředky slouží k financování našeho sboru a dobré reprezentaci Starkoče.
8. 6. Memoriál J. Jarolíma v
Jankovicích
I do Jankovic jsme jeli obhajovat vítězství z loňského roku
a vyzkoušet opravený zásahový stroj PS 12. Přestože jsme
se neobešli bez drobných chyb,

dokázali jsme závody vyhrát
a přivézt putovní pohár opět
do Starkoče. Spokojeni jsme
byli i s opraveným strojem PS 12.
15. 6. Dubanský most
Závody, kdy je velký důraz kladen na dopravní vedení vody,
přes 10 m dlouhý a 2,5 m vysoký most jsem v silné konkurenci
9 týmů dokázali vyhrát a obhájit vítezství z loňského roku.
21. 6. Noční závody v Bučících
Na nočních závodech jsme
předvedli náš letošní nejlepší výkon a v prvním kole jsme
dosáhli času požárního útoku
19,8 sekundy. Tento čas jsme
už ve druhém útoku nezlepšili
ani mi ani nikdo ze silné 9člené
konkurence, takže jsme zaslouženě vyhráli.
Všem členům týmu bych chtěl
poděkovat za zodpovědný přístup a reprezentaci Starkoče.
Michal Praus

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zde je výběr usnesení Zastupitelstva obce ve Starkoči při jednáních v období
02/2019 – 05/2019. Kompletní
seznam všech přijatých usnesení je k dispozici na Obecním
úřadu Starkoč.
13. 2. 2019 – Schůze č. 1
Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz
systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů
Zastupitelka Kateřina Fílová
kompletně připravila a následně informovala členy zastupitelstva o novém znění této
vyhlášky. Vyhláška byla zaměněna dle metodiky, a tak aby
vyhovovala současné legislativě.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo nově vypracované Obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provoz
systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.1.4. bylo
schváleno
Obecně závazná vyhláška
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Starkoč
Zastupitelka Kateřina Fílová
opět informovala členy zastupitelstva o novém znění této
vyhlášky. Současná vyhláška již
nesplňuje legislativní normy a je
třeba ji novelizovat.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo znění nově vypraco-

vané Obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území
obce Starkoč.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.1.5. bylo
schváleno
Schválení podání žádosti o dotaci na opravu památníku první
světové války na Ministerstvu
obrany
Starosta informoval zastupitele
o přípravách podání žádosti
o dotaci na opravu památníku
I. světové války na Ministerstvo
obrany. Jedná se o poskytnutí
dotace na zabezpečení péče
o válečné hroby na rok 2020.
Byla vypracována projektová
dokumentace, včetně rozpočtu akce, kdy celková cena se
bude pohybovat kolem 280 tis.
Dotace by byla 80 % a spoluúčast obce Starkoč 20 %.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu památníku
I. světové války ve Starkoči
z výzvy na zabezpečení péče
o válečné hroby na rok 2020 na
Ministerstvo obrany.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.1.6. bylo
schváleno
Schválení žádostí o finanční
dotace místních spolků pro rok
2019
Místostarostka Ing. Anna Kodlová informovala zastupitele
o podaných žádostech o dotace místních spolků. První žádost o dotaci podala Kateřina
Fílová, kdy žádá o částku ve
výši 4 000 Kč, která bude využita na nákup sportovních cen
využitých při nohejbalových

turnajích trojic v obci Starkoč.
Druhá žádost o dotaci byla podána SDH Starkoč, který žádá o
částku ve výši 29 000 Kč, která
bude využita na činnost SDH,
zajištění maškarní zábavy, zajištění hasičských závod. Třetí
žádost o dotaci podala Tělovýchovná jednota Sokol Starkoč,
kdy žádá o částku ve výši
25 000 Kč, která bude využita
na činnost Sokola, zajištění poutě atd.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo žádost o dotaci Kateřiny Fílové na částku 4 000 Kč.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
(Fílová)
Usnesení č. 2019.1.7. bylo
schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo žádost o dotaci SDH
Starkoč na částku 29 000 Kč.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
(Pavlík)
Usnesení č. 2019.1.8. bylo
schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo žádost o dotaci Tělovýchovné
jednoty
Sokol
Starkoč na částku 25 000 Kč.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
(Pavlík)
Usnesení č. 2019.1.9. bylo
schváleno
Mikroregion Čáslavsko – členské poplatky
Starosta informoval zastupitele
o výši členského poplatku obce
Starkoč pro rok 2019, který činí
10 215 Kč. Součástí změny je
i nový návrh stanov DSO Mikroregion Čáslavské z důvodů
změny čl. poplatků.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schvaluje výši členského poplatku pro obec Starkoč do DSO
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Mikroregionu Čáslavsko na rok
2019 ve výši 10 215 Kč. Dále
schvaluje nové stanovy DSO
Mikroregion Čáslavsko schválené shromážděním starostů
dne 7. 2. 209.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.1.10. bylo
schváleno
Schválení smlouvy o provozování DČOV
Starosta informovoval zastupitele o znění Smlouvy o provozování DČOV, včetně výše
odměn za odstranění likvidace kalů. Smlouva je vzorová
od SFŽP s menšími úpravami.
Cena je tvořena dvousložkově a to: Za DČOV 552 Kč s
DPH ročně a za trvale žijícího
obyvatele 483 Kč ročně. Příklad: Za dvoučlennou domácnost bude tedy roční poplatek
1 518 Kč, za tříčlennou domácnost 2 001 Kč. Poplatky se
začnou každému počítat od
kolaudace DČOV, do té doby
běží zkušební provoz bez poplatku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schvaluje Smlouvu o provozování DČOV, včetně odměny
za zajištění likvidace odpadních vod.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.1.11. bylo
schváleno
Schválení podání žádosti o dotaci na opravu omítek v kostele
Místostarostka Anna Kodlová informovala zastupitele
o možnostech podání dotací na opravu vnitřních omítek
v kostele. Obec nechala vypracovat nabídky, které se zatím
pohybují kolem 500 tis. vč. DPH.
Žádosti o dotace lze podat
dvě, kdy jedna by byla podána na Středočeský kraj – Obnova památek určených ke společnému využití, druhá by byla
podána na Ministerstvo kultu-

6

ry – Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
souhlasí s podáním žádosti o dotace na opravu omítek
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie do Fondu obnovy kulturních památek Středočeského
kraje.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.1.12. bylo
schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
souhlasí s podáním žádosti o dotace na opravu omítek
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie na Ministerstvo kultury
prostřednictvím ORP Čáslav.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.1.13. bylo
schváleno

rým byl ÚP obce realizován.
Informoval o dalších postupech v případě jeho schválení, hlavně možnostech udělání
studií, aby zastupitelstvo mělo
představu pro další rozvoj obce
a zároveň podklady pro dotační příležitosti. Starosta, Jan Jiskra, doplnil některé věci a požádal firmu o podání cenové
nabídky na studii návse, okolí
kostela a novou výstavbu v
obci. Na závěr vyzval zastupitele k hlasování.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo opatření obecné
povahy, ve kterém se vydává Územní plán obce Starkoč,
v souladu s § 54 odst. 2 – 6 stavebního zákona.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.2.3. bylo
schváleno

Rozpočtové opatření č. 1/2019
Na návrh účetní obce je nutné po podpisu smlouvy z ČSPO
ze dne 19. 1. 2019 o přijetí úvěru
(usn. 2018.12.4) na profinancování DČOV zapojit úvěr do rozpočtu obce. Součástí rozpočtového opatření je drobná
úprava na čištění obecního
vrtu atd.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schvaluje Rozpočtové opatření
č. 1/2019 dle přílohy.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.1.14. bylo
schváleno

Obecně závazná vyhláška –
stanovení pravidel pro pohyb
psů na veřejném prostranství
Starosta obce, Jan Jiskra, vypracoval kompletní znění obecně
závazné vyhlášky, která bude
stanovovat pohyb psů na veřejném prostranství obce a toto
znění přednesl zastupitelstvu.
Zároveň upozornil na problémy, které v naší obci přetrvávají
a jejich případné extrémní případy je nutné hlavně z důvodu
bezpečnosti řešit pokutou. Proto je potřeba přijmout vyhlášku
jako nutný nástroj. K bodu vystoupil Ing. Miroslav Slonek, který doplnil žádost občanů, aby
obec nepřijímala tuto obecně
závaznou vyhlášku s tím, že se
jedná o zásah do života lidí i
psů. Žádost předal na OÚ 27. 3.
a žádost podepsalo 16 obyvatel obce a 2 chalupáři.
Starosta oponoval, viz výše
a zároveň ubezpečil, že vyhláška není schvalována kvůli dvěma stížnostem po Novém roce,
ale kvůli dlouhodobým problémům a odkázal na dopis všem

29. 3. 2019 – Schůze č. 2
Návrh opatření obecné povahy, kterým se vydá Územní plán
obce Starkoč, v souladu s § 54
odst. 2 – 6 stavebního zákona
Mgr. Vít Holub, člen autorského
kolektivu, který pracoval na vyhotovení Územního plánu obce
Starkoč, jako zástupce zhotovitele, spol. a23 architekti, shrnul
zastupitelstvu znění Územního
plánu a celkový postup, kte-

pejskařům z 08/2017. Zastupitelka Fílová sdělila další důvod
a sice že s budoucí výstavbou
se sem budou stěhovat noví
obyvatelé a je nutné, aby takovou normu obec měla.
Místostarostka zmínila i fakt,
že obec takovou vyhlášku má
od 04/2000, která ovšem pozbyla platnosti díky legislativním
změnám, ale zrušena v obci nikdy nebyla.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo znění nové Obecně
závazné vyhlášky o stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.2.4. bylo
schváleno
Úprava schválení podání žádosti o dotaci na opravu památníku první světové války
na Ministerstvo obrany
Na základě vyrozumění Ministerstva obrany starosta informoval zastupitele o nutné změně
usnesení. Do usnesení je nutné
přidat, že se jedná o investiční
akci.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schvaluje podání žádosti na investiční akci Oprava památníku I. světové války ve Starkoči.
Bude podána žádost o dotaci
na opravu památníku z výzvy
Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby
na rok 2020.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.2.5. bylo
schváleno
17. 5. 2019 – Schůze č. 3
Nabídka studie o zastavěných
plochách obce
Mgr. Vít Holub, člen autorského kolektivu, který pracoval
na vyhotovení Územního plánu
obce Starkoč, jako zástupce
zhotovitele, spol. a23 architekti, zaslal prostřednictvím E-mailu

starostovi obce, Janu Jiskrovi,
cenovou nabídku, která se týká
studie a zastavěných plochách
obce. Cenová nabídka za toto
vypracování
je
stanovena
na 50 000 Kč. Vzhledem k dobré cenové nabídce, a hlavně
díky znalosti a pracích na ÚP,
nebude zastupitelstvo poptávat jinou firmu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo tuto cenovou nabídku
na vypracování studie o zastavěných plochách obce od firmy a23 architekti.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.3.3. bylo
schváleno
Schválení části obsahu kroniky
Mgr. Petra Freitagová informovala zastupitele o zákonech týkajících se vedení kroniky, jejího
obsahu. Přednesla návrh předkládání zápisů před přímým zápisem do kroniky, kdy předkládání navrhla 2x ročně. Ukázala
nanečisto připravený titulní list
kroniky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo
předklání
zápisů
do kroniky vždy 2x ročně a dále
zastupitelstvo obce Starkoč
souhlasilo s navrhnutým titulním
listem kroniky.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.3.6. bylo
schváleno
Schválení VPP
Starosta, Jan Jiskra, informoval zastupitele o nových zaměstnancích obce na sekání
a údržbu obce, kterými se od
15. 5. stala Zuzana Zajko a Miloslav Pozník. Tito 2 zaměstnanci
jsou přijati na pozici „uklízeč veřejného prostranství“ a obecnímu úřadu na ně bude poskytnuta dotace na ÚP. Dotace
činí 30 000 Kč dohromady na
oba zaměstnance měsíčně.
Doplatek obce bude 7 500 Kč

dohromady na oba měsíčně.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo nové zaměstnance
přijaté na pozici „uklízeč veřejného prostranství“, s dotací
30 000 Kč měsíčně na 2 zaměstnance. Doplatek obce bude
mininimálně 7 500 Kč měsíčně.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.3.7. bylo
schváleno
Schválení DPP pro zastupitele
Starosta Jan Jiskra informoval
zastupitele o nových dohodách
o provedení práce pro zastupitele Miroslava Kuřátka a Mgr.
Petru Freitagovou. Zastupitel
Kuřátko bude mít na starosti dohled nad údržbou obce,
hlavně pak údržbu strojů a zařízení sloužící na údržbu obce.
Mgr. Freitagová bude dodělávat kroniku zpětně za období
min. od roku 2010 do roku 2018.
Domluvená jednorázová odměna za ručně psanou kroniku
je 10 000 Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo dohody o provedení práce pro zastupitele Miroslava Kuřátka ve výši 500 Kč
měsíčně za údržbu strojů a zařízení. Dále pak jednorázovou
dohodu pro Mgr. Freitagovou
za ručně psanou kroniku zpětně od roku 2010 do roku 2018
ve výši 10 000 Kč.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.3.7. bylo
schváleno
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Účetní obce, paní Jana Prausová, navrhla rozpočtové opatření, které se týká příjmu dotací na VPP a také na DPP mezi
obcí Starkoč a paní Mgr. Petrou
Freitagovou a dále mezi obcí
Starkoč a panem Miroslavem
Kuřátkem. Zastupitelstvu byly
podmínky uzavřených dohod
předneseny.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schválilo rozpočtové opaření
č. 23/2019.
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 2019.3.8. bylo
schváleno
Vodovod
Mikroregion Čáslavsko dokončil
výběrové řízená na projekt vodovodu „Zásobování východní
části okresu Kutná Hora pitnou
vodou“, kdy místem realizace
jsou obce Bílé Podolí vč. m. č.
Lovčice a Zaříčany, Semtěš,

Starkoč, Žehušice – m. č. Bojmany. Celková částka za projekt
je stanovena na 1 500 400 Kč
vč. DPH. Cena je bez jednotlivých přípojek k domům, která
je stanovena na 2 500 Kč za jednu přípojku. Pro obec Starkoč je
podle počtu obyvatel stanoven
podíl ve výši 12,8 %, což je částka max. 195 000 Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč
schvaluje přistoupení k projektové dokumentaci vodovodu
„Zásobování východní části
okresu Kutná Hora pitnou vodou,

kdy místem realizace jsou obce
Bílé Podolí vč. m. č. Lovčice a
Zaříčany, Semtěš, Starkoč, Žehušice – m. č. Bojmany a schvaluje vypracování jednostupňové projektové dokumentace v
podrobnostech dokumentace k
územnímu řízení a dokumentace pro stavební povolení ve výši
podílu pro obec Starkoč maximálně 195 000 Kč a 2 500 Kč
za jednu přípojku dle počtu připojených domů.
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2019.3.9. bylo
schváleno

PÁLENÍ CARODEJNIC
Ještě o víkendu před
tradičním pálením čarodějnic, které připadá
na poslední dubnový
večer, platila výstraha
před požáry na většině
území Česka, způsobená suchem a silným
větrem.
To vyvolávalo nejistotu
ohledně pořádání čarodějnických rejů a až
do poslední chvíle to
letos vypadalo na „nehořlavé“ oslavy.
Naštěstí pro milovníky
této tradice přišla na
pomoc studená fronta
ze Slovenska.
Díky ochlazení a dešti

nebyla výstraha končící v sobotu o půlnoci
prodloužena a nic nebránilo tradičnímu setkání na Starkočském
fotbalovém hřišti.
Organizace se jako
každý rok ujali naši hasiči, kteří připravili kryté
posezení pro pohodlí všech návštěvníků
i za nepřízně počasí,
které nám nakonec
přálo a dalo se, jak posedět u malého ohně
za opékání špekáčků,
tak postát u toho velkého a sledovat, jak
pomalu
symbolicky
uhořívá figura čaroděj-

nice, o níž se opět zasloužil pan Váša.
Celá akce se nesla
v duchu veselé a přátelské nálady, za což
děkujeme všem, kteří
se zúčastnili a svou

přítomností
podpořili
tuto atmosféru.
Velký dík patří samozřejmě i hasičům, bez
nichž by se pálení čarodějnic neobešlo.
Jitka Trojanová

POZVÁNKY
27. 10. Uctění památky padlým v I. sv. v.
30. 11. Mikulášská besídka
+ rozsvícení vánočního stromu
7. 12. Adventní koncert

14. 12. Adventní koncert
24. 12. Vánoční bohoslužba se zpíváním
od 22:00
26. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu
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