Zápis
z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 19.6. 2009 v 18hod.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 19.6.2009 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:
1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
2. Schválení programu zasedání.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
4. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2008.
5. Návrh na schválení kupní smlouvy na části pozemků p.č.2/1, p.č.2/2, p.č.5/1, p.č.6.
6. Návrh na přijetí daru ve výši 100 000Kč od firmy Koras-trade s.r.o.
7. Návrh na schválení neinvestičního příspěvku DSO Brodec ve výši 33 976Kč.
8. Návrh na přijetí daru na nohejbalový turnaj ve výši 10 000Kč od firmy Agro Choceň a.s.
9. Návrh na schválení dodatku č.2 smlouvy o dílo č.2 „Oprava střechy na Horecké škole-2.etapa“
10. Návrh na schválení opravy hromosvodů na škole ve výši do 22 500Kč.
11. Návrh na schválení rozpočtových změn.
12. Návrh na schválení komise pro výběr komunální techniky.
13. Všeobecné informace.
14. Diskuse a připomínky.
15. Schválení usnesení.
16. Závěr.
1. Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání jsou navrženi P.Voborník a S.Kroulík.
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 16.usnesení z minulého zasedání. Protože nebyly vzneseny žádné návrhy
a připomínky považuje se toto usnesení za řádně schválené. Zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí.

4. Návrh na schválení závěrečného účtu obce bez výhrad a zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kostelecké Horky v roce 2008.
Starosta přečetl závěrečný účet obce a seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kostelecké Horky v roce 2008, bylo provedeno dne 14.4.2008, podle zákona
č.420/2004 Sb.,dle § 10 odst. 3 písm. a) nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, což je podmínkou
pro úspěšnost při získávání dotací. Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce od 16.4.2009 do
25.5.2009.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

Schváleno bez připomínek.
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5. Návrh na schválení kupní smlouvy na části pozemků p.č.2/1, p.č.2/2, p.č.5/1, p.č.6.
Starosta přečetl návrh na schválení kupní smlouvy na části pozemků p.č.2/1, p.č.2/2, p.č.5/1, p.č.6,
v návsi od paní Dostálové.
Předmětem kupní smlouvy jsou tyto části pozemků v k.ú. 670359 Kostelecké Horky :
díl „e“ – 53 m2 , část parcely č. st.2/1
díl „ f “ – 2 m2 , část parcely č. st.2/2
díl „ g“- 43 m2 , část parcely č.5/1
díl „ h“ – 9 m2 , část parcely č.6,
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o celkové rozloze o rozloze 107 m , které jsou odděleny v geometrickým plánem č.72-22/2004 vyhotoveným
ing. Milanem Krskem a popsány v znaleckém posudku č. 2994-3/2007 k datu 15.1.2007, který vypracoval pan
František Krch, znalec pro oceňování staveb a pozemků.
Starosta navrhl, aby Obec Kostelecké Horky tyto pozemky odkoupila se všemi součástmi a příslušenstvím,
právy a povinnostmi za dohodnutou cenu 8430Kč ( slovy osmtisícčtyřistatřicetkorun ), která byla stanovena
výše uvedeným posudkem.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

6. Návrh na přijetí daru ve výši 100 000Kč od firmy Koras-trade s.r.o.
Starosta úvodem seznámil přítomné, že došlo v souvislosti s výstavbou vysílače pro operátora
Vodafone, kterou prováděla stavební firma Koras-trade s.r.o. na parc.č.310 v k.ú. Skořenice
poškození povrchu cest. Veškerý stavební materiál byl dopravován po místních komunikacích včetně
těžké stavební techniky a včetně jeřábu s vysokou tonáží. Tyto komunikace nejsou na tak vysokou
zátěž stavěné, což je na první pohled zcela zjevné. K poškození docházelo postupně od počátku
měsíce března 2009 a dne 20.3.2009 bylo zjištěno, že došlo ke zničení povrchu, tělesa vozovky a
utržení krajnice na místní komunikaci 915/2 v úseku 100 metrů, dále ke zničení povrchu na křižovatce
s komunikací 876/2, dále k znečištění a poškození povrchu cest kat.č. 876/4, 876/3, a 889, které obec
Kostelecké Horky udržuje a spravuje jako veřejné komunikace, které zajišťují přístup k obytným
domům, k veřejnému sportovišti a do zemědělského areálu. K poškození došlo i na dalších cestách,
které jsou ve vlastnictví fyzických osob, státu a jiných obcí. S odkazem na § 39 zákona č. 13/1997 Sb.,
byla firma upozorněna na toto:
Dojde-li k podstatnému nárůstu zatížení části silnice nebo místní komunikace, jejíž stavební stav nebo
dopravně technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá je osoba, která nárůst způsobila, povinna
uhradit náklady spojené s nezbytnou úpravou dotčené části silnice nebo místní komunikace.
Po jednání se statutárním zástupcem firmy panem Mgr.Šráčkem a obecním úřadem Kostelecké Horky
ohledně odstranění vzniklé škody na místních komunikacích došlo k dohodě jejímž výsledkem je
návrh na náhradu škod poskytnutím daru ve výši 100 000Kč na jejich opravu.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

7. Návrh na schválení neinvestičního příspěvku DSO Brodec ve výši 33 976Kč.
Mikroregion DSO Brodec získal na realizaci projektu „Vesnice pro život“ v celkové výši 960 000Kč
dotaci ve výši 576 000Kč podíl obce na projektu činí 84 800Kč z toho neinvestiční příspěvek obce na
realizaci projektu činí 33 976Kč, který bude fakturován pro DSO Brodec.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

8. Návrh na přijetí daru na nohejbalový turnaj ve výši 10 000Kč od firmy Agro Choceň a.s.
Firma Agro a.s. Choceň poskytla na realizaci májového nohejbalového turnaje dar ve výši 10 000kč. Tato
částka byla použita na nákup občerstvení a zajištění chodu turnaje.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.
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9. Návrh na schválení dodatku č.2 smlouvy o dílo č.2 „Oprava střechy na Horecké škole-2.etapa“
s firmou Martínek Choceň.
Starosta přečetl pro připomenutí zápis z minulého zasedání, kde zastupitelé schválili dodatek č.1
smlouvy o dílo č.2 „Oprava střechy na Horecké škole-2.etapa“ na vícepráce spojené z dokončením
opravy střechy školy. Jednalo se o zbourání komínů v havarijním stavu a výměnu nahnilého krovu. Po
rozkrytí malých plechových stříšek byly zjištěny další nahnilé trámy a bednění. Bylo též zjištěno, že
strop pod těmito stříškami není izolován, proto bylo operativně rozhodnuto o doplnění skladby stropu o
parotěsnou fólii a izolaci Isover o síle 80 - 160 mm. Toto jsou náklady, které nebyly uvedeny
v nabídkovém rozpočtu na základě, kterého byla uzavřena smlouva, proto byl uzavřen a na minulém
zasedání schválen dodatek č.1 na realizaci víceprací.
Starosta dále navrhl schválení dodatku č.2 smlouvy o dílo č.2 „Oprava střechy na Horecké škole2.etapa“ na vícepráce spojené s opravou krytiny stříšek nad vchodem u terasy a u hlavního vchodu do
budovy dle nabídkového rozpočtu ve výši 22 564Kč.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

10. Návrh na schválení opravy hromosvodů na škole ve výši do 22 500Kč.
Starosta seznámil zastupitele s tím, že byla provedena revize hromosvodného zařízení firmou pana
Kaše z Chocně. V této zprávě byly zjištěny závady bránící bezpečnému provozu, zařízení nevyhovuje
platným ČSN normám. Byla navržena oprava hromosvodu ve výši do 22 500Kč. Starosta dal o návrhu
této opravy hlasovat.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

11. Návrh na schválení rozpočtových změn.
Starosta přednesl návrh rozpočtových změn v položkách příjmy a výdaje se kterými seznámil
zastupitele v plném znění, viz příloha č.1.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

12. Návrh na schválení komise pro výběr komunální techniky.
Pro splnění podmínek realizace výběrového řízení na nákup komunální techniky v rámci dotace z Programu
rozvoje venkova III.2.1.1.a) ve výši 2 894 400Kč je třeba stanovit výběrovou komisi, která bude mít za úkol
vyhodnotit došlé nabídky na realizaci nákupu komunální techniky.
Byli navrženi: Roman Frankota, Pavel Voborník, Mgr.Petr Kulíšek, Luděk Luňák, Stanislav Kroulík, Stanislav
Snítilý, Pavel Šeda.
Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

13. Všeobecné informace.
Pan Pavel Voborník seznámil zastupitele a občany s tím, že je připravena brigádnická práce pro případné
zájemce. Jedná se o natíraní, čištění chodníků a veřejného prostranství.
Starosta dále informoval o tom, že nás s důvodu společného projektu přeshraniční spolupráce s Polskou
stranou v rámci DSO Brodec navštíví 20 polských dětí ve věkovém rozmezí 11-15let a budou od 24.7.-31.7.
ubytováni ve škole obec se zavázala jim umožnit využít kulturní dům a veřejné sportoviště pro aktivity
spojené s jejich pobytem. Tohoto projektu se mohou aktivně účasnit děti z okolních obcí ve stejném
věkovém rozmezí, strava a případné cestovné je našim dětem hrazeno z tohoto projektu. Je ctí pro naší
obec se tohoto projektu aktivně zúčastnit.
Starosta zastupitele informoval o ústním jednání na KHS Královehradeckého kraje - územní pracoviště
Rychnov nad Kněžnou. Předmětem tohoto jednání bylo projednání ve věci zásobování pitnou vodou
Venkovského školícího centra Kostelecké Horky a provozování veřejného vodovodu Obce Kostelecké
Horky. Bylo dohodnuto, že provozovatel požádá o určení mírnějšího hygienického limitu na ukazatel
dusičnany a předloží upravený provozní řád vodovodu.
Firma Písník Kinský s.r.o. požádala o místní šetření na povolení navýšení ročních limitů těžby.
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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 20.35 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

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

….……………………………
Stanislav Kroulík
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Usnesení
z 17.veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 19.6. 2009.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
Schvaluje:
1. Schvaluje ověřovatele zápisu P.Voborníka a S.Kroulíka.
2. Schvaluje doplněný program zasedání.
3. Schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2008
bez výhrad.
4. Schvaluje kupní smlouvu na nákup části pozemků p.č.2/1, p.č.2/2, p.č.5/1, p.č.6, od paní
2
B.Dostálové o celkové výměře 107 m za 8430Kč dle znaleckého posudku.
5. Schvaluje přijetí daru ve výši 100 000Kč od firmy Koras-trade s.r.o. na opravu místních
komunikací poškozených při stavbě vysílače Vodafone.
6. Schvaluje neinvestiční příspěvek DSO Brodec ve výši 33 976Kč na realizaci dokončení dětského
hřiště u kulturáku v celkové výši 84 800Kč.
7. Schvaluje přijetí daru na nohejbalový turnaj ve výši 10 000Kč od firmy Agro Choceň a.s.
8. Schvaluje dodatek č.2 smlouvy o dílo č.2 „Oprava střechy na Horecké škole-2.etapa“ na
vícepráce spojené s opravou krytiny stříšek nad vchodem u terasy a u hlavního vchodu do budovy
dle nabídkového rozpočtu ve výši 22 564Kč s firmou Martínek - Choceň.
9. Schvaluje opravu hromosvodů na Horecké škole ve výši do 22 500Kč.
10. Schvaluje rozpočtové změny viz příloha č.1.
11. Schvaluje komisi pro výběr komunální techniky, která bude mít za úkol vyhodnotit došlé nabídky
na realizaci nákupu komunální techniky, tak aby byly splněny podmínky realizace výběrového
řízení na nákup komunální techniky, v rámci dotace z Programu rozvoje venkova III.2.1.1.a) ve
výši 2 894 400Kč v tomto složení: Roman Frankota, Pavel Voborník, Mgr.Petr Kulíšek, Luděk
Luňák, Stanislav Kroulík, Stanislav Snítilý, Pavel Šeda.

Bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 16.zasedání zastupitelstva obce.
2. Připravenost brigádnické práce pro případné zájemce. Jedná se o natíraní, čištění chodníků a
veřejného prostranství, atp.

Hlasování:

Pro 5členů, zdržel se 0, proti 0.

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

Pavel Voborník
místostarosta obce

Usnesení bylo řádně schváleno.

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

Luděk Luňák
starosta obce
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19.června 2009

příloha č.1

Rozpočtové změny v položkách příjmy rok 2009
paragraf

2212
3421
3722

položka

změna

účel

1335
24 770,00 Kč
popl.odnětí-funkce lesa
4111
15 100,00 Kč
transfer z SR-volby EU
2321 100 000,00 Kč
Koras-Trade s.r.o. - dar na cesty
2321
10 000,00 Kč Agro a.s.- dar na nohejbalový turnaj
2111
3 842,50 Kč poskyt. Služeb - Ekokom+železo.

Rozpočtové změny v položkách výdaje rok 2009
paragraf
3421
3745
6171

položka
5175
5139
5329

změna
8 000,00 Kč
20 000 Kč
43 500,00 Kč

účel
Pohoštění - nohejbalový turnaj
nákup materiálu j.n.
transfer VR - neinv.příspěvek
DSO Brodec
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