Zápis
z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 13.2. 2009 v 18hod.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 13.2.2009 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 8
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 rozpočtu obce Kostelecké Horky na rok 2009.
5. Návrh na schválení Smlouvy o dílo „Oprava střechy Horecké školy - 2.etapa.
6. Návrh na schválení Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č.2 „Oprava střechy Horecké školy“.
7. Návrh na přijetí daru od firmy Písník Kinský s.r.o. ve výši 542 742Kč.
8. Návrh na schválení Dodatků smluv s Ekolou České Libchavy.
9. Návrh na schválení přijetí nádob z projektu „Intenzifikace tříděného sběru a zahuštění sběrné sítě“.
10. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa czech-point.
11. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci do POV - ČR.
12. Návrh na schválení podání žádosti na zlepšení jakosti pitné vody.
13. Návrh na vyřazení majetku z operativní evidence.
14. Informace o projednávání ÚPO Kostelecké Horky.
15. Všeobecné informace.
16. Diskuse a připomínky.
17. Schválení usnesení .
18. Závěr.
1. Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání jsou navrženi S.Snítilý a P.Voborník.
Zápis vyhotoví Luděk Luňák.
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

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

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Starosta Luděk Luňák přečetl 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 rozpočtu obce Kostelecké Horky na rok 2009.
Navržený rozpočet obce Kostelecké Horky byl řádně vyvěšen od 25.1.2009 do 13.2.2009.
Starosta přečetl návrh rozpočtu obce na rok 2009 a dal o něm hlasovat. viz.příloha č.1
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
1

5. Návrh na schválení Smlouvy o dílo č.2 „Oprava střechy Horecké školy - 2.etapa.
Starosta přečetl v plném znění návrh smlouvy o dílo č.2 na akci „Oprava střechy na Horecké škole 2.etapa“ ve výši 355 545,50 Kč uzavřenou s firmou Zdeněk Martínek - Choceň a seznámil zastupitele
s položkovým rozpočtem tohoto díla, který je nedílnou součástí této smlouvy. Na realizaci opravy střechy
bylo provedeno nabídkové řízení v roce 2008, z důvodu finanční náročnosti této akce bylo
zastupitelstvem rozhodnuto rozdělit tuto akci do dvou etap, tak jak bylo vyhodnoceno a popsáno v 11.
zápise ze zastupitelstva obce a schváleno 11.usnesením ze dne 27.8.2008.
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
6. 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
předběžně ve výši do 80 000Kč, navrhuje zastupitelstvo pověřit starostu kontrolou oprávněnosti
víceprací, následným uzavřením Dodatku č.1 a jeho podpisem.
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
7. Návrh na schválení přijetí daru od firmy Písník Kinský s.r.o.
V 19.15 hod., se jako host dostavil na zasedání pan František Kinský jednatel firmy Pisník Kinský s.r.o. a
předal starostovi závěrečnou zprávu o monitoringu vodních a na vodu vázaných ekosystémů
vyhotovenou za rok 2008. Předal též starostovi vyhodnocení těžby za rok 2008 a na základě výpočtu
výše těžby předal obci finanční dar ve výši 542 371Kč v souladu s darovací smlouvou a vyzval obec
k převzetí daru. Požádal následně o odsouhlasení vyplacení výše uvedené částky ve třech po sobě
jdoucích splátkách takto:
Do konce února 2009…………142 371Kč.
Do konce března 2009………..200 000Kč.
Do konce dubna 2009…………200 000Kč.
Starosta tedy přednesl návrh na přijetí finančního daru ve výši 542 371Kč od firmy Písník Kinský s.r.o. a
návrh na schválení výše uvedeného splátkového kalendáře.
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
8. Návrh na schválení Dodatků smluv s Ekolou České Libchavy.
Starosta seznámil zastupitele s těmito návrhy dodatků smluv:
Návrh na schválení Dodatku č.2 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek
komunálního odpadu, kterou mezi sebou uzavírají Ekola s.r.o. České Libchavy a Obec Kostelecké Horky.
Návrh na schválení Dodatku č.7 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu
z odpadových nádob, kterou mezi sebou uzavřely Ekola s.r.o. České Libchavy a Obec Kostelecké Horky.
Návrh na schválení Dodatku č.7 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu, kterou mezi sebou
uzavřely Ekola s.r.o. České Libchavy a Obec Kostelecké Horky.
Starosta dal navrhl hlasovat o těchto návrzích, jako o celku.
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
2

9. Návrh na schválení přijetí nádob z projektu „Intenzifikace tříděného sběru a zahuštění sběrné sítě“.
V rámci tohoto projektu může obec získat 3 nádoby s horním výsypem (1100 lt) na papír a 1 nádobu
s dolním výsypem (1500 lt) na bílé sklo. Jako podíl na projektu je obec povinna pořídit nebo pronajmout
z vlastních zdrojů 2ks nádob.
Z diskuse vzešel návrh na přijetí těchto nádob z výše uvedeného projektu a pokusit se v rámci projektu
vyměnit nádoby na papír za pro nás potřebnější nádoby na sklo takto :
- 2 ks nádob s dolním výsypem (1500lt) - na bílé sklo
Z vlastních zdrojů, tak aby byly splněny podmínky dotace pořídit:
- 1 ks nádoby s horním výsypem (1100 lt) - na papír
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
10. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa czech-POINT ve výši 93 927Kč.
Dlouhodobá snaha Ministerstva vnitra o zjednodušení komunikace občana s úřady vyústila v Zákon o
eGovernmentu - elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, které byly dne 19. srpna
2008, jako zákony č.300/2008 Sb. a č.301/2008 Sb., vyhlášené ve Sbírce zákonů ročník 2008, částka 98,
ze dne 19.srpna 2008.
Aplikací tohoto zákona by mělo skončit zbytečné obcházení úřadů, beznaděj člověka před kolosem státní
byrokracie. Dochází tímto ke zrovnoprávnění elektronických dokumentů s papírovými a vytvoření husté
sítě universálních kontaktních míst, ze kterých občan může jednoduše elektronicky komunikovat se všemi
úřady a institucemi. E-gon by měl být stejně, jako eGovernment vstřícný,jednoduchý a funkční. To jsou
informace o vizích MV ČR o fungování věřejné zprávy po 31.7.2009.
Na vznik těchto kontaktních míst vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR výzvu k předkládání žádostí o finanční
podporu v rámci Integrovaného operačního programu „EGovernment v obcích -Czech POINT“.
Proto podávám návrh na schválení žádosti o finanční podporu v rámci integrovaného operačního
programu „E-Government v obcích - Czech POINT“ - ve výši 93 927Kč podíl obce je ve výši 15%.
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
Po dohodě se starosty ostatních obcí spádového území Kostelecka, navrhuji schválit deklaraci
spolupráce a podporu vzniku koordinačního, poradenského, školícího, technologického a logistického
centra při MÚ v Kostelci nad Orlicí.
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
11. Návrh na podání žádosti o dotaci z POV ČR, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj.
Byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2009 z programu „Podpora
obnovy venkova“. Chtěli bychom podat žádost do DT č.4 „Podpora drobných sakrálních staveb“.
Starosta přednesl návrh na podání žádosti o dotaci z POV vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
do „DT č.4 - Podpora drobných sakrálních staveb“ ve výši do 400 000Kč na úpravu zvoničky v návsi a
křížku v polích u Záduše.
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
12. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na zlepšení jakosti pitné vody ve výši do 1 000 000Kč.
V roce 2008 jsme z dotace Královehradeckého kraje pořídili projektovou dokumentaci na akci „Kostelecké
Horky - Náhradní vrt KO-1 na parc.č.137/1 - vodovodní a elektrická přípojka“. Letos bychom chtěli tento
projekt realizovat a požádat Královehradecký kraj o dotaci na realizaci tohoto projektu.
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Starosta navrhl podat žádost o poskytnutí finanční podpory Královehradeckého kraje z programu „Rozvoj
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000
obyvatel ve výši do 1 000 000Kč..
Podíl dotace z kraje 80% obec 20%.
Hlasování:

Pro 8členů.
Zdržel se 0.
Proti 0.

Schváleno.
13. Návrh na vyřazení majetku z operativní evidence.
Předseda finanční komise Pavel Kňourek přednesl návrh na vyřazení majetku z operativní evidence dle
soupisu viz. příloha č.2.
14. Informace o projednávání ÚPO Kostelecké Horky.
Starosta oznámil, že návrh územního plánu obce Kostelecké Horky je možné zhlédnout do 30.3.2009
na MÚ v Kostelci nad Orlicí. Dne 26.2.2009 se koná na MÚ v Kostelci nad Orlicí neveřejné
projednávání s dotčenými orgány veřejné správy.
11. Všeobecné informace.
Změna svozu komunálního odpadu - ranní směna, 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 je požádáno o vydání stavebního
povolení. Bylo dohodnuto, že budou dopisem osloveni majitelé přilehlých nemovitostí za účelem
společného postupu při projektové přípravě jednotlivých domovních přípojek k nemovitostem a podání
společné žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
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.
Začala nám opět fungovat obecní knihovna, kde místo paní Pavly Šedové bude působit nová
knihovnice slečna Blanka Prudičová. Byly též dovezeny nové výměnné soubory knih z knihovny v
Kostelci nad Orlicí, proto Vám vřele doporučuji knihovnu navštívit a něco pěkného si vypůjčit.
12. Diskuse a připomínky.
Po diskusi o kronice byl požádán místostarosta P.Voborník, aby převzal od L.Kunarta doposud
nashromážděné materiály pro dopsání obecní kroniky.
Zvonička v návsi bude v příštím roce slavit 150.výročí vzniku.
13. Schválení usnesení.
Hlasování: Pro 8členů, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo řádně schváleno.
14. Závěr zasedání.
Zasedání ukončil starosta obce v 21.30 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

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

….……………………………
Pavel Voborník
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Usnesení
z 15.veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 13.2. 2009.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
Schvaluje:
1. Schvaluje rozpočet obce Kostelecké Horky viz příloha č.1.
2. Schvaluje smlouvu o dílo č.2 na opravu střechy Horecké školy ve výši 355 545Kč.
3. Schvaluje uzavření Dodatku č.1, Smlouvy o dílo č.2 na opravu střechy Horecké školy2.etapa, na vícepráce spojené s dokončením díla nad rámec nabídkových rozpočtů, které
jsou součástí Smluv o dílo č.1 a č.2 ve výši do 80 000Kč.
4. Schvaluje přijetí daru od firmy Písník Kinský s.r.o., ve výši 542 371Kč v těchto splátkách:
do konce února - 142 371Kč, do konce března - 200 000Kč, do konce dubna - 200 000Kč.
5. Schvaluje Dodatek č.2 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek
komunálního odpadu, kterou mezi sebou uzavřely Ekola s.r.o. České Libchavy a Obec
Kostelecké Horky.
6. Schvaluje Dodatek č.7 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu
z odpadových nádob, kterou mezi sebou uzavřely Ekola s.r.o., České Libchavy a Obec
Kostelecké Horky.
7. Schvaluje Dodatek č.7 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu, kterou mezi
sebou uzavřely Ekola s.r.o. České Libchavy a Obec Kostelecké Horky.
8. Schvaluje přijetí 2ks nádob s dolním výsypem na sklo v rámci projektu „Intenzifikace
tříděného sběru a zahuštění sběrové sítě r.2008“ a z vlastních zdrojů schvaluje zakoupit 1ks
nádoby s horním výsypem na papír tak, aby byly splněny podmínky projektu.
9. Schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci integrovaného operačního programu
„EGovernment v obcích - Czech POINT ve výši 93 927Kč podíl obce je ve výši 15%.
10. Schvaluje a deklaraci spolupráce a podporuje vznik koordinačního, poradenského, školícího,
technologického a logistického centra při MÚ v Kostelci nad Orlicí.
11. Schvaluje podání žádosti o dotaci z POV ČR vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj do
„DT č.4 - Podpora drobných sakrálních staveb“ ve výši do 400 000Kč na úpravu zvoničky v
návsi a křížku v polích u Záduše.
12. Schvaluje žádost o poskytnutí finanční podpory Královehradeckého kraje z programu „Rozvoj
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí
do 2000 obyvatel ve výši do 1 000 000Kč na akci „Kostelecké Horky - Náhradní vrt KO-1 na
parc.č.137/1 - vodovodní a elektrická přípojka“. Podíl dotace z kraje max.80% obec min.20%.
13. Schvaluje vyřazení majetku z operativní evidence dle soupisu viz.příloha č.2.
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.
2. Místostarostovi Pavlu Voborníkovi převzít od pana Luboše Kunarta dosud nashromážděné
materiály pro dopsání obecní kroniky.
Bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z 14.zasedání zastupitelstva obce.
2. Informace Mgr.P.Kulíška o přípravách podkladů pro podání žádosti do soutěže „Vesnice roku
2009“.
Hlasování:

Pro 8členů, zdržel se 0, proti 0.

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

Pavel Voborník
místostarosta

Usnesení bylo řádně schváleno.

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

Luděk Luňák
starosta
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Příloha č.1

Schválený rozpočet obce Kostelecké Horky na rok 2009
PŘÍJMY
Paragraf
a
0
0
0
0
0

Položka
b
1111
1112
1113
1121
1211

0
0
0
0
0
0
0
0
1012
1012
2310
2310
2310
2341
2341
3421
3421
3631
3631
3639
3639
3639
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310

1335
1337
1341
1361
1511
4111
4112
4222
2210
2111
2324
2131
2321
2324
2132
2324
2112
2131
2132
2142
2321
2324
3111
2141

Schválený rozpočet
Daň z příj. fyz. osob ze závis. činnosti
Daň z příj. fyz. osob z sam. výd. činnosti
Daň z příj. fyz. osob z kapit. výn.
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
celkem §4 písm.b) až f)
Poplatek - odnětí poz. - funkce lesa
Poplatek - likvidace komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. přijaté dotace z VPS SR
Neinv. přijaté dotace ze SR - s. d. vzt.
Invest. přijaté dotace od krajů
Přijaté sankční platby
Podnik. a restrukt. v zem. a potr.
Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady
Pitná voda
Příjmy z pronájmu pozemků (rybník)
Vodní díla v zemědělské krajině
Přijaté neinvestiční dary
Využití volného času dětí a mládeže
Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady
Veřejné osvětlení
Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí (škola)
Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady (el.vratka)
Komunální služby a úz. rozvoj j. n.
Příjmy z prodeje zboží
Příjmy z pronájmu pozemků (Lédr)
Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí (KD)
Příjmy z podílů na zisku a dividendách
Přijaté neinvestiční dary (písník)
Přijaté nekapit. příspěvky, náhrady
Příjmy z prodeje pozemků
Činnost místní správy
Příjmy z úroků (část)
Obec. příjmy a výdaje z fin. operací
Příjmy celkem

Paragraf
a
1031
1031
1031
2212
2212

Položka
VÝDAJE
b
5021 Ostatní osobní výdaje (platy)
5139 Nákup materiálu j. n.
Pěstební činnost
5021 Ostatní osobní výdaje (platy)
5139 Nákup materiálu j. n.

310 000,00
27 000,00
26 000,00
450 000,00
630 000,00
19 000,00
48 000,00
1 680,00
125 000,00
7 200,00

600,00

125 000,00

2 061,00
15 000,00

4 000,00

1 790 541,00

Schválený rozpočet
8 000,00
15 000,00
8 000,00
6

Pohoné hmoty a maziva
Nájemné (traktor)
Nákup ostatních služeb (odhady atp.)
Nákup pozemků (náves)
Nákup pozemků ( cesta u hřiště)
Opravy a udržování
Silnice
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j. n.
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Budovy, haly, stavby
Pitná voda
Ostatní osobní výdaje (platy)
Činnosti knihovnické
Ostatní osobní výdaje -kronika (platy)
Ostatní záležitosti kultury
Nákup materiálu j. n.
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Věcné dary (SPOZ-květiny, poukázky)
Ostatní záležitosti kult., círk., sděl. prostř.
Nákup materiálu j. n.
Elektrická energie
Ostat. neinv.dot.nezisk. a pod.org. (2 x INEX)
Pohoštění
Budovy, haly, stavby
Věcné dary
Využití vol. času dětí a mládeže (hřiště)
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j. n.
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Veřejné osvětlení

2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2310
2310
2310
2310
2310
2310
3314
3314
3319
3319
3399
3399
3399
3399
3399
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3631
3631
3631
3631
3631

5156
5164
5169
6130
6130
5171

3635
3635
3639
3639
3639
3721
3721
3722
3722
3745
3745
3745
3745
3745
5512
5512
5512
5512
5512
6112

6119 Ostatní nákup DNM
Územní plánování
5154 Elektrická energie (škola)
5171 Opravy a udržování (střecha školy)
Komun. služby a úz. rozvoj j. n.
5169 Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů
5169 Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů
5021 Ostatní osobní výdaje
5169 Nákup ostatních služeb
5139 Nákup materiálu j. n.
5156 Pohonné hmoty a maziva
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
5137 DHDM
5139 Nákup materiálu j. n. )materiál
5154 Elektrická energie
5169 Nákup ostatních služeb (stan)
PO - dobrovolná část (hasiči)
5019 Ostatní platy

5021
5139
5154
5169
6121
5021
5021
5139
5169
5175
5194
5139
5154
5229
5175
6121
5194
5021
5139
5154
5169

8 500,00
5 000,00
2 500,00

45 000,00
6 000,00
25 000,00
200 000,00
5 000,00
6 500,00
15 000,00
20 000,00
6 000,00
8 000,00
8 000,00
10 000,00
6 000,00
6 300,00
20 000,00
5 000,00
5 000,00
8 000,00
22 500,00

18
0 000,00

450 000,00
23 000,00
95 000,00
5 000,00
8 000,00
6 500,00
4 000,00

20 000,00
2 500,00
6 000,00
8 000,00
7

6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6114
6114
6114
6114
6114
6115
6115
6115
6115
6115
6115
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6320
6320

5023
5032
5024
5162
5167
5173
5021
5139
5173
5175
5019
5021
5139
5173
5175
5021
5023
5136
5137
5139
5154
5161
5162
5163
5156
5169
5175
5182
5192
5229
5329
5361
6121
5163

Odměny čl. zastupitelstva obcí a krajů
Pov.pojistné na veřej.zdrav.pojištění
Odstupné
Služby telekomunikační a radiokomunikační
Služby školení a vzdělávání
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Zastupitelstva obcí
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j. n.
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Volby do Parlamentu ČR
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j. n.
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Volby do zast. územ. samospr. celku
Ostatní osobní výdaje (platy)
Odměny čl. zastupitelstva obcí a krajů
Knihy, učební pomůcky a tisk (sbírky)
DHDM
Nákup materiálu j. n.
Elektrická energie
Služby pošt
Služby telekomunikační a radiokomunikační
Služby peněžních ústavů
Nájemné za půdu
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Poskytované zálohy vl. pokladně
Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady
Ostatní neinv. dotace nezisk. a pod. org.
Ostatní neinv. dotace veř. rozp. územ. ú.
Nákup kolků
Budovy, haly, stavby (KD-střecha)
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění funkčně nespecifik.

270 000,00
24 000,00
20 000,00
4 000,00
6 000,00

45 000,00
8 000,00
8 000,00
15 000,00
41 070,00
2 500,00
22 000,00
5 000,00
400,00
30 000,00
5 000,00

2 800,00
6 500,00
1 500,00

12 000,00

Výdaje celkem

1 751 070,00

příjmy celkem
výdaje celkem
zůstatek na účtu ČS z roku 2008
k přerozdělení

1 790 541,00
1 751 070,00
1 317 642,85
1 357 113,85

vyvěšeno: 25.1.2009
sejmuto: 13.2.2009
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Příloha č.2

Soupis vyřazeného majetku z operativní evidence.

stojan na kytky kovový
regál dřevěný
skříň dvoudveřová
stůl
kulečník malý
zahradní stůl skládací
zahradní lavice skládací

2ks
2ks
2ks
1ks
1ks
3ks
6ks

vyřadit
vyřadit
vyřadit
vyřadit
vyřadit
vyřadit
vyřadit

9

