Zápis
z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 27.3. 2009 v 18hod.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 27.3.2009 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 7 zastupitelů a
jednání je usnášeníschopné.

Program:
Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Návrh na schválení výběru dodavatele technologického vybavení čerpání, akumulace a desinfekce pitné
vody ve vodárně.
5. Návrh na schválení Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č.2 „Oprava střechy na Horecké škole - 2.etapa.
6. Návrh na přijetí dotace a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Královehradeckého kraje na r.2009 na akci „Oprava havarijního stavu budovy školy“ v celkové výši
554 000Kč dotace činí 276 000 Kč.
7. Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku České repupubliky-vybavení JPO ve výši
44250,15Kč. (hasičských obleků a bot)
8. Informace o obdržené dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 2 894 400Kč.
9. Návrh na schválení úhrady faktury za vypracování dokumentace zpracovateli Nad Orlicí o.p.s.
10. Návrh na schválení rozpočtových změn v položkách příjmy a výdaje.
11. Informace o podané žádosti do POV ČR na opravu zvoničky v návsi.
12. Informace o připravované digitalizaci katastrálního území Kostelecké Horky.
13. Všeobecné informace.
14. Diskuse a připomínky.
15. Schválení usnesení.
16. Závěr.
1.
2.
3.
4.

1. Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání jsou navrženi S.Snítilý a S.Kroulík.
Zápis vyhotoví Luděk Luňák.
Hlasování:

Pro 7členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
2. Návrh na schválení doplněného programu zasedání.
Hlasování:

Pro 7členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
Dostavil se zastupitel Pavel Kňourek počet zastupitelů je 8.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Starosta Luděk Luňák přečetl 15.usnesení z minulého zasedání. Protože nebyly vzneseny žádné návrhy
a připomínky považuje se toto usnesení za řádně schválené. Zprávu vzalo zastupitelstvo na vědomí.
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4. Návrh na schválení výběru dodavatele technologického vybavení čerpání, akumulace a desinfekce
pitné vody ve vodárně.
Starosta přečetl návrh na schválení zápisu o výběru nejvhodnější cenové nabídky s tímto výsledkem:

pořadí

název firmy

nabídková cena bez DPH

DPH

včetně DPH

1.

Aqua servis, a.s.

1 362 179,0Kč

258 814,0Kč

1 620 993,0Kč

2.

Voda cz s.r.o.

1 498 396,9Kč

284 695,1Kč

1 783 092,0Kč

3.

Vakstav spol.s.r.o.

1 730 217,7Kč

328 741,4Kč

2 058 959,1Kč

4.

Vodaservis s.r.o

vyřazena pro neúplnost nabídky

chybí část

elektro

Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.
Schváleno bez připomínek.
5. Návrh na schválení Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č.2 „Oprava střechy na Horecké škole - 2.etapa.
Vzhledem k tomu, že nám realizační firma oznámila, že vzniknou vícepráce spojené s dokončením díla
nad rámec prací popsaných v nabídkových rozpočtech, které jsou součástí Smluv o dílo č.1 a č.2 ve výši
93 839Kč, navrhuje zastupitelstvo pověřit starostu kontrolou oprávněnosti víceprací, následným
uzavřením tohoto dodatku č.1 a jeho podpisem. Při rekonstrukci střechy školy bylo totiž nutné vyměnit
nahnilé trámy pod plechovou stříškou a doplnit folii a izolaci, protože tam byla pouze škvára, která
nesplňuje izolační vlastnosti. Byly ubourány poškozené a technicky nevyhovující komíny v havarijním
stavu.
Hlasování:

Pro 8členů, zdržel se 0, proti 0.

6. Návrh na přijetí dotace a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Královehradeckého kraje na r.2009 na akci „Oprava havarijního stavu budovy školy“ v celkové výši 554
000Kč dotace činí ve 276 000 Kč.
Starosta přečetl návrh na přijetí dotace a schválení uzavření smlouvy mezi obcí a Královehradeckým
krajem o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje na r.2009 na akci
„Oprava havarijního stavu budovy školy“ ve výši 276 000 Kč s celkovými náklady akce ve výši 554 000Kč.
Hlasování:

Pro 8členů, zdržel se 0, proti 0.

Schváleno.
7. Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku České repupubliky-vybavení JPO ve
výši 44250,15Kč. (hasičských obleků a bot)
Starosta seznámil zastupitele s touto smlouvou o bezúplatném převodu majetku z vlastnictví ČR. Jedná
se o 5 kompletů hasičských obleků Bushfire cz určených k zásahu, boty, kalhoty, kabát vše
v ohnivzdorném provedení.
Hlasování:

Pro 8členů, zdržel se 0, proti 0.

Schváleno.
8. Informace o obdržené dotaci z Programu rozvoje venkova III.2.1.1.a) ve výši 2 894 400Kč.
Starosta seznámil přítomné zastupitele, s tím že v rámci realizace tohoto projektu budou za tuto dotaci
opraveny místní komunikace, dokončena dlažba na návsi okolo zvoničky, postavena nová autobusová
zastávka na Řadovech, posezení u obecního rybníka, nakoupena technika na údržbu zeleně a lesa.
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9. Návrh na schválení úhrady faktury za vypracování dokumentace do Programu rozvoje venkova III.2.1.1.a)
zpracovateli Nad Orlicí o.p.s.
Starosta seznámil zastupitele, že žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova vypracovala společně s obcí
firma Nad orlicí o.p.s. za částku 20 000Kč.
Hlasování:

Pro 8členů, zdržel se 0, proti 0.

Schváleno.
10. Návrh na schválení rozpočtových změn v položkách příjmy a výdaje.
Starosta přečetl návrh rozpočtových změn v položkách příjmy a výdaje roku 2009 viz příloha č.1.
Hlasování:

Pro 8členů, zdržel se 0, proti 0.

Schváleno.
11. Informace o podané žádosti do POV ČR na opravu zvoničky v návsi.
Starosta seznámil přítomné s tím, že byla podána a řádně zaregistrovaná žádost do dotačního titulu 4
Podpora obnovy venkova - Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Obnova zvoničky v návsi v Kosteleckých
Horkách“ v celkové výši 244 000Kč.
12. Informace o připravované digitalizaci katastrálního území Kostelecké Horky.
Starosta oznámil, že se připravuje digitalizace katastrálního operátu území Kostelecké Horky.
11. Všeobecné informace.
Změna svozu komunálního odpadu bude probíhat v ranní směně, je třeba připravit ke svozu popelnice
raději ve čtvrtek večer nebo v pátek brzy ráno.
Starosta dal za úkol zastupitelům připravit návrhy na využití bývalé prodejny.
Informoval o havarijním stavu podlahy v Horecké škole místnost č.1.22 - která je napadena
dřevomorkou a pravděpodobně i místnost č.1.23 - zatím neodkryto. Pracovníci Inexu zatím pracují na
odstranění napadené podlahy, další postup bude konzultován průběžně dle zjištěného stavu a
postupu prací.
Starosta seznámil zastupitele a občany s průběhem přípravy stavby vodovodu Kostelecké Horky - část
Podhúra, na kterou bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na hlavní
vodovodní řad. Bylo dohodnuto, že projektová příprava jednotlivých domovních přípojek
k nemovitostem bude probíhat společným podáním žádosti o vydání územního souhlasu se stavbou.
Starosta upozornil občany, že do 31.ledna byla splatnost poplatku za svoz a likvidaci komunálního
odpadu. Pokud se někdo z důvodu hospodářské krize ocitl ve finanční tísni je možné na písemnou
žádost posunout splatnost poplatku do 30.června tak, jak to umožňuje obecně závazná vyhláška.
12. Diskuse a připomínky.
13. Schválení usnesení.
Hlasování: Pro 8členů, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo řádně schváleno.
14. Závěr zasedání. Zasedání ukončil starosta obce v 19.55 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé: …………………………..
Stanislav Snítilý

….……………………………
Stanislav Kroulík
3

Usnesení
z 16.veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 27.3. 2009.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
Schvaluje:
1. Schvaluje ověřovatele zápisu S.Snítila a S.Kroulíka.
2. Schvaluje doplněný program zasedání.
3. Schvaluje výběr nejvhodnější cenové nabídky od firmy Aqua servis a.s. ve výši 1 620 993Kč
na realizaci projektu „Náhradní vrt KO-1 na p.p.č.137/1 - vodovodní a elektrická přípojka.
4. Schvaluje dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.2 „Oprava střechy na Horecké škole - 2.etapa ve výši
93 839Kč.
5. Schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Královehradeckého kraje na r.2009 na akci „Oprava havarijního stavu budovy školy“ v celkové
výši 554 000Kč dotace činí ve 276 000 Kč.
6. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku České republiky - vybavení JPO ve výši
44250,15Kč - hasičské zásahové obleky a boty.
7. Schvaluje úhradu faktury za vypracování dokumentace do Programu rozvoje venkova
zpracovateli Nad Orlicí o.p.s. ve výši 20 000Kč.
8. Schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmy a výdaje roku 2009 viz příloha č.1.

Ukládá:
1. Starostovi uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Oprava střechy Horecké školy-2.etapa“ na
vícepráce spojené s řádným dokončením a pověřuje ho jejím podpisem.
Bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 15.zasedání zastupitelstva obce.
2. Informace o obdržené dotaci z Programu rozvoje venkova III.2.1.1.a) ve výši 2 894 400Kč.
3. Informace o podání a zaregistrování žádosti do dotačního titulu 4 Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Obnova zvoničky v návsi v Kosteleckých Horkách“
v celkové výši 244 000Kč.

Hlasování:

Pro 8členů, zdržel se 0, proti 0.

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

Pavel Voborník
místostarosta obce

Usnesení bylo řádně schváleno.

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

Luděk Luňák
starosta obce
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příloha č.1
Rozpočtové změny v položkách příjmy rok 2009
paragraf

položka

změna
542 371,00 Kč

účel
dar firma Písník Kinský s.r.o.

Rozpočtové změny v položkách výdaje rok 2009
paragraf

položka

změna
13 811,50 Kč
20 000 Kč

účel
vratka nevyčerpané dotace za
volby
dokumentace Nad Orlicí o.p.s.
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