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Vážení spoluobčané,
Dne 31. května 2008 se uskutečnily oslavy 666. let první dochovalé písemné
zmínky o obci Kostelecké Horky s názvem Setkání rodáků a přátel
Kosteleckých Horek. Toto setkání se do historie zapíše jako mimořádná
společenská událost roku 2008, která byla důstojnou oslavou historie a současnosti
naší krásné vesničky, ale také vzpomínkou na časy dávno minulé, které se podařilo
zachytit na fotografiích zveřejněných na výstavách připravených panem
A.Ulrychem a P.Voborníkem. Mohli jste si prohlédnout Horeckou školu,
Sedláčkův mlýn, bývalou prodejnu, Dům z Modrého kamene - malé muzeum
místa. Oslavy dle presenčních listin navštívilo 160 rodáků a 85 hostů. Snědlo se
zde 200 porcí jídel - myslivecký guláš, knedlo-zelo-vepřo, svíčková a brusinková
omáčka, které pro nás zajisťovalo Myslivecké sdružení. Vypilo se zde 420 pulitrů
piva Plzeň 12o, 600 pulitrů piva Staropramen 10 o a 200 pulitrů kofoly. Na rožni se
ugrilovalo 60 kg vepřové kýty.
Na přípravách kdy bylo třeba vymalovat, vyzdobit a hlavně úklidit budovy jako
je kulturák, hasičárna, bývalá prodejna, škola, náves a celkově veřejná
prostranství. Všem těm, kteří bezplatně věnovali svůj volný čas na tyto přípravy
moc děkuji.
Dne 4.června nás navštívila hodnotící komise soutěže „Vesnice roku 2008“.
Naše obec se v této soutěži prezentovala poprvé a v celkovém hodnocení získala
diplom komise za podporu spolkové činnosti, což je pro nás všechny velký úspěch.
Luděk Luňák
starosta obce
Usnesení
z 9.veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 14.5. 2008.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
I. Schvaluje:
1.
2.
3.

Schvaluje program zasedání.
Schvaluje prodej pozemku parc. č. 915/4 panu Ing. M. Jirešovi a R. Jirešové.
Schvaluje pronájem obecního sklípku na pozemku parc.č. 915/3 panu Ing. M.
Jirešovi a R.Jirešové za těchto podmínek:
dlouhodobý pronájem na 10let s možností prodloužení
nájemné 1kč za údržbu,
pokud není smlouva vypovězena prodlužuje se automaticky o 5 let
výpovědní doba 3 měsíce,
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podmínkou pronájmu je vlastnictví nemovitosti č.p.4, při změně vlastníka
tato smlouva na pronájem zaniká,
úpravy na předmětu pronájmu na vlastní náklady bez nároku na finanční
vyrovnání po skončení doby pronájmu,
úpravy možné pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele
(obce),
odpovědnost za bezpečnost přebírá nájemce,
objekt bude využíván pouze pro soukromé účely (vylučuje podnikatelskou
činnost),
objekt nelze pronajmout třetí osobě,
nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy,

Schvaluje finanční příspěvek ČS včelařů – ZO Chleny ve výši 1500Kč.
Schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského programu
obnovy venkova dotační titul 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti, rozvoj infrastruktury č. smlouvy POV2008/104KO na realizaci akce
„Oprava havarijního stavu budovy Horecké školy“ ve výši 169 000Kč
s celkovými náklady projektu ve výši 485 000Kč.
6. Schvaluje přijetí dotace v rámci DSO Brodec v celkové výši 48 560Kč a
neinvestiční příspěvek do svazku DSO Brodec ve výši 14 568Kč na projekt
„Udržitelný rozvoj obcí“.
7. Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činností Městskou
policií Kostelec nad Orlicí na území obce Kostelecké Horky.
8. Schvaluje přijetí finančního daru na základě řádně schválené darovací smlouvy ze
dne 7.7.2005 ve výši 418 003,50Kč od firmy pisník Kinský.
9. Schvaluje přijetí daru od firmy AGRO Choceň ve výši 30 000Kč na májový
nohejbalový turnaj.
10. Schvaluje podání přihlášky do soutěže vesnice roku 2008 a uhrazení registračního
poplatku ve výši 282Kč.
11. Schvaluje dodatečný příspěvek DSO Orlice ve výši 10Kč na občana v celkové
výši 1410Kč na dofinancování pódia.
4.
5.

II. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Zapisovatelem určen Luděk Luňák.
Plnění usnesení z 8.veřejného zasedání.
Nabídku f.Martínek z Chocně na opravu střechy na Horecké škole ve výši 988 584Kč.
Podané trestní oznámení na neznámého pachatele-poškození laviček při pálení
čarodějnic v hodnotě 6500Kč.

5. Bere na vědomí, že bývalá paní starostka S.Březinová dosud nevrátila neoprávněně
vyplacenou odměnu ve výši 3077Kč přesto, že k tomu byla vyzvána doporučeným
dopisem.
6. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007.
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III. Ukládá:
Pověřuje starostu:
1. Vypracováním a podpisem kupní smlouvy na prodej pozemku 915/4.
2. Vypracováním nájemní smlouvy na obecní sklípek na pozemku 915/3.
3. Podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy venkova dotační
titul1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, rozvoj
infrastruktury č. smlouvy POV2008/104KO na realizaci akce „Oprava havarijního stavu
budovy Horecké školy“ ve výši 169 000Kč.
4. Požádat další firmy o vypracování nabídek na opravu střechy Horecké školy.
5. Realizací finančního příspěvku ČS včelařů-ZO Chleny.
6. PodpisemVeřejnoprávní smlouvy o spolupráci s Městskou policií z Kostelce nad Orlicí.
Usnesení schváleno ……….9hlasy.
Usnesení
z 10.veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 25.6. 2008.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
I. Schvaluje:
1. Schvaluje program zasedání.
2. Schvaluje jako ověřovatele zápisu Pavla Šedu a Stanislava.Snítilého.
3. Schvaluje závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na projekt „ Kostelecké Horky náhradní vrt KO-1 na p.p.č.137/1, vodovodní a elektrická přípojka“ dle smlouvy o
poskytnutí dotace z dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního
hospodářství ( zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 EO“,
č.2385/2007 ve výši 80 000Kč. Viz příloha č.1.
4. Schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v
roce 2007 bez výhrad.
5. Schvaluje využít podíl dotace z POV Královehradeckého kraje na projekt „Udržitelný
rozvoj obcí“ získané DSO Brodec na nákup zařízení prvků dětského hřiště, jako
investiční akci ve výši 48 560Kč a pověřuje pracovní skupinu ve složení Lenka Snítilá,
Luděk Luňák, Stanislav Kroulík, Petr Kulíšek, výběrem typu a umístění prvků dětského
hřiště.
6. Schvaluje neinvestiční příspěvek pro DSO Brodec na dotaci „Profesionalizace svazku
obcí“ ve výši 3090 Kč na financování poradce a pečovatele svazku.
7. Schvaluje přijetí daru ve výši 8236,50Kč od pana Urlycha na opravu křížku v polích
Záduše.
8. Schvaluje zachovat stávající využití území Růžovec-Zbytka na parc.č.796/1 v
k.ú.Kostelecké Horky.
II. Bere na vědomí:
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1.Zapisovatelem je Luděk Luňák.
2.Plnění usnesení z 9.veřejného zasedání.
3.Podání návrhu na vklad vlastnického práva k cestě parc.č.870 v k.ú. Kostelecké Horky.

10.květen 2008 - okrsková soutěž Vrbice -čtvrtý triumf v řadě!
Neuvěřitelná série hasičů z Kosteleckých Horek trvá. Družstva mužů neohroženě
a naprosto senzačně vládnou okrsku č. 18. O čtvrtém vítězství v okrskové soutěži
v řadě rozhodli horečtí hasiči famozním výkonem tentokrát na Vrbici.
Nepomohla ani pravidla požárního sportu, ani elektronická časomíra. Kostelecké
Horky přivedly opět své soupeře na pokraj zoufalství.
Družstvo mužů A obsadilo 1. místo s časem 26,88. Muži B skončili těsně třetí v
čase 29,67. Nezaostaly ani horecké ženy, které po dobrém výkonu skončily na
druhém místě ve své kategorii, když dosáhly času 33,23.
Družstvo SDH Kostelecké Horky se v neděli 8. 6. 2008 zúčastnilo, jako vítěz
okrsku č. 18 okresního kola v Dobrušce. V kategorii nad 35 let jsme obsadili
dobré 3. místo v požárním útoku.
Reprezentovali: Pavel Voborník, Míla Vostřel, Pavel Kňourek, Pavel Šeda, Jan
Starý, Petr Kubík, Roman Frankota
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Děkujeme za dobrou reprezentaci sboru i okrsku!

Obecní úřad Kostelecké Horky
Úředním dnem je středa:
lichý týden 1000 - 1200 hodin
sudý týden 1700 - 1900 hodin
mobil: 724 186 819 (Luděk Luňák)
mobil:728 509 420 (Pavel Voborník)
e-mail: ouhorky@seznam.cz

Zpravodaj je vydáván pravidelně čtvrtletně vždy do 30. dne daného měsíce. Příspěvky
můžete zasílat do 25. dne i na emailovou adresu: ouhorky@seznam.cz.

Vydává Obecní úřad Kostelecké Horky
zdarma do každé domácnosti
2008
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