Zápis
z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 28.8. 2009 v 19hod.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 28.8.2009 v kulturním domě v
Kosteleckých Horkách začátek v 18. hodin. Jednání zahájil a řídil starosta obce Luděk Luňák.V úvodu
uvítal všechny přítomné členy zastupitelstva a občany. Konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů a
jednání je usnášeníschopné.

Program:
Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Návrh na schválení zálohy podílu na realizaci projektu „Naučné stezky v kraji mezi Orlicemi“.
Seznámení s výběrovým řízením na nákup komunální techniky.
Návrh na schválení smlouvy na nákup techniky pro údržbu zeleně.
Návrh na schválení přijetí dotace z integrovaného operačního programu Evropské unie na zřízení
kontaktního místa CZECH-POINT ve výši 93 927 Kč.
8. Návrh na schválení smlouvy o dílo na realizaci pracoviště Czech-pointu ve výši. 81 951Kč.
9. Informace o přípravách na výběrové řízení pro realizaci opravy komunikací.
10. Všeobecné informace.
11. Diskuse a připomínky.
12. Schválení usnesení.
13. Závěr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání jsou navrženi P.Voborník a P.Šeda.
Zápis vyhotoví Luděk Luňák.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

2. Návrh na schválení doplněného programu zasedání.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Starosta Luděk Luňák přečetl 17.usnesení z minulého zasedání. Protože nebyly vzneseny žádné návrhy
a připomínky považuje se toto usnesení za řádně schválené. Zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.
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4. Návrh na schválení zálohy podílu na realizaci projektu „Naučné stezky v kraji mezi Orlicemi“.
Sdružením „ Nad Orlicí o.p.s.“ byl předložen návrh na schválení zálohy 11 900Kč ve výši 70%
předpokládaného podílu obce na realizaci projektu “ Naučné stezky mezi Orlicemi “. V rámci tohoto projektu
budou pořízeny lavičky do krajiny v naší obci, panely u zvoničky, u lípy a orientační značení.
Hlasování:

5.

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

Seznámení s výběrovým řízením na nákup komunální techniky.
V rámci využití finančních prostředků dotace z Programu rozvoje venkova III.2.1.1.a) bylo uskutečněno
výběrové řízení na dodávku techniky pro údržbu veřejného prostranství. Obdrženo bylo celkem 5 nabídek.
Vítězem výběrového řízení je firma zahradní technika Děd s.r.o. z Vysokého Mýta s nabídkou ve výši
277 150Kč.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

Starosta přečetl návrh kupní smlouvy s firmou Zahradní technika Děd s.r.o., ve výši 277 150Kč a dal o
tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

6. Návrh na schválení přijetí dotace z integrovaného operačního programu Evropské unie na zřízení
kontaktního místa CZECH-POINT ve výši 93 927 Kč.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

7. Návrh na schválení smlouvy o dílo na realizaci pracoviště Czech-pointu ve výši. 81 951Kč.
Starosta přečetl návrh smlouvy o dílo s firmou Indigo s.r.o., na realizaci projektu pracoviště Czechpointu- kontaktní místo, ve výši 81 951 Kč.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

8. Informace o přípravách na výběrové řízení pro realizaci oprav místních komunikací.
Starosta seznámil přítomné s přípravou výběrového řízení na opravu místních komunikací a veřejného
prostranství v rámci projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“ , který bude financován prostřednictvím
dotace z Programu rozvoje venkova III.2.1.1.a).
Dále vyzval přítomné, aby navrhli firmy, které budou osloveny výzvou k podání nabídek na realizaci.
Byly podány tyto návrhy firem: Mados MT-Lupenice, Strabag a.s.- Rychnov nad Kněžnou,PSK v.o.s.Choceň, SÚS Pardubického kraje-Běstovice, Kombit spol.s r.o., Korekt Dips spol.s r.o.-Běstovice.
Starosta připomněl, že je třeba navrhnout komisi pro výběr dodavatele a požádal zastupitele, aby
podali návrhy na 5členů a 2 náhradníky. Byli navrženi: členové S.Snítilý, S.Kroulík, P.Voborník,
L.Luňák, Mgr.P.Kulíšek, náhradníci: P.Kńourek, P.Šeda.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.
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9. Všeobecné informace.

12. Diskuse a připomínky.
13. Schválení usnesení.
Hlasování: Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo řádně schváleno.

14. Závěr zasedání. Zasedání ukončil starosta obce v 20.50 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé: …………………………..
Pavel Voborník

….……………………………
Pavel Šeda
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Usnesení
z 18.veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 28.8. 2009.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
Schvaluje:
1. Schvaluje ověřovatele zápisu P.Voborníka, P.Šedu.
2. Schvaluje doplněný program zasedání.
3. Schvaluje vyplacení 70% zálohy neinvestičního příspěvku ve výši 11 900Kč na realizaci projektu
“Naučné stezky mezi Orlicemi “ pro sdružení Nad Orlicí o.p.s.
4. Schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup komunální techniky v rámci projektu „Cesty
k rozvoji a odpočinku“ financovaného z Programu rozvoje venkova III.2.1.1.a)
5. Schvaluje kupní smlouvu s firmou Zahradní technika Děd s.r.o., ve výši 277 150Kč na dodávku
komunální techniky v rámci projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“ financovaného z Programu
rozvoje venkova III.2.1.1.a)
6. Schvaluje přijetí dotace z integrovaného operačního programu Evropské unie na zřízení
kontaktního místa CZECH-POINT ve výši 93 927 Kč.
7. Schvaluje smlouvu o dílo s firmou Indigo s.r.o., na realizaci projektu pracoviště Czech-point
kontaktní místo, ve výši 81 951 Kč.
8. Schvaluje komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky, která bude mít za úkol vyhodnotit došlé
nabídky na realizaci oprav místních komunikací a veřejného prostranství, tak aby byly splněny
podmínky realizace výběrového řízení v rámci dotace z Programu rozvoje venkova III.2.1.1.a)
v tomto složení: členové S.Snítilý, S.Kroulík, P.Voborník, L.Luňák, Mgr.P.Kulíšek, náhradníci:
P.Kńourek, P.Šeda..
Bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 17.zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

....................................................

Pavel Voborník
místostarosta obce

Usnesení bylo řádně schváleno.

...................................................

Luděk Luňák
starosta obce
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