Zápis
z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 19.12. 2008 v 18hod.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 19.12.2008 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 zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2009.
Schválení rozpočtového výhledu na rok 2011-2013.
Návrh na rozpočtové změny v položkách výdaje a příjmy roku 2008.
Návrh na schválení žádosti z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje.
Návrh na schválení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace „Dokončení modernizace a
elektrifikace sportovního areálu“- 2.etapa.
Návrh na schválení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace z POV 2008 - „Oprava havarijního
stavu budovy Horecké školy“-1.etapa.
Návrh na schválení nájemní smlouvy na pronájem Horecké školy.
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Schválení usnesení .
Závěr.

1. Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání jsou navrženi Ing.A.Rabiňák a P.Voborník.
Zapisovatelem je Luděk Luňák.
Schváleno…………8členů pro.
2. Návrh na schválení doplněného programu zasedání.
Schváleno…………8členů pro.
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 rozpočtové provizorium na rok 2009.
Starosta přednesl návrh rozpočtového provizoria na rok 2009 v tomto znění „Obec bude hospodařit
do doby než bude řádně schválen rozpočet na rok 2009 tak, aby nebyly překročeny výdaje
v jednotlivých položkách ve výši odpovídající rozpočtu v roce 2008.
Schváleno ……..8členů pro.
5. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2011-2013.
Starosta navrhl investiční výdaje rozpočtu v letech 2011-2013 směřovat i nadále do přípravy
projektů pro žádosti ze strukturálních fondů EU na projekty, které budou řešit realizaci
rekonstrukce a připojení vodárny na nový vrt KO-1, výstavbu vodovodu Kostelecké Horky-část
Podhůra, opravy místních komunikací ve vlastnictví obce a dokončení úpravy návse okolo
zvoničky.
Schváleno…………8členů pro.

6. Návrh na rozpočtové změny v položkách výdaje a příjmy rozpočtu roku 2008.
Starosta přečetl návrh změn v rozpočtu roku 2008 viz. příloha č.1.
Schváleno…………..8členů pro.
7. Návrh na schválení žádosti z POV Královehradeckého kraje v roce 2009.
Starosta přečetl návrh na schválení podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
Královehradeckého kraje v roce 2009 na akci „Oprava havarijního stavu budovy školy“ 2.etapa.
Schváleno………….8členů pro.
8. Návrh na schválení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na akci„Dokončení modernizace a
elektrifikace sportovního areálu“-2.etapa.
Starosta přečetl závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace v plném znění, viz. příloha č.2.
Schváleno 8členů pro.
Dostavil se zastupitel Pavel Kňourek počet zastupitelů se zvýšil na 9členů.
9. Návrh na schválení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace z POV 2008 - „Oprava
havarijního stavu budovy Horecké školy“- 1.etapa.
Starosta přečetl závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na akci „Oprava havarijního stavu
budovy Horecké školy“- 1.etapa v plném znění viz. příloha č.3.
Schváleno………….9členů pro.
10. Návrh na schválení nájemní smlouvy na pronájem Horecké školy.
Starosta seznámil přítomné s tím, že tak jak zastupitelé požadovali na minulém zasedání byl
tento návrh nájemní smlouvy konzultován s právníkem Judr. Švandrlíkem z Kostelce nad
Orlicí, který provedl revizi stávající nájemní smlouvy a doporučil změny, které zapracoval do
návrhu nové nájemní smlouvy.
Starosta přečetl návrh dohody o ukončení nájmu mezi obcí Kostelecké Horky a organizací
INEX - S.D.A. Praha a návrh nájemní smlouvy na pronájem Horecké školy a organizaci INEX S.D.A. Kostelecké Horky a dal o těchto návrzích hlasovat.
Schváleno………8členů pro, 1člen se zdržel.
11.Usnesení bylo schváleno……9 hlasy pro.
12. Zasedání bylo ukončeno v 20.15 hodin.
Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé: …………………………..
Ing.A.Rabiňák

….……………………………
Pavel Voborník
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Usnesení
z 14.veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 19.12. 2008.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
I. Schvaluje:
1.Schvaluje program zasedání.
2.Schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing.Alexandra Rabiňáka a Pavla Voborníka.
3.Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009, hospodařit do doby než bude řádně schválen

rozpočet na rok 2009 tak, aby nebyla překročena výše výdajů v jednotlivých položkách dle
rozpočtu v roce 2008.
4.Schvaluje rozpočtový výhled na roky 2011-2013 - investiční výdaje rozpočtu směřovat i
nadále do přípravy projektů pro žádosti ze strukturálních fondů EU na projekty, které
budou řešit realizaci rekonstrukce a připojení vodárny na nový vrt KO-1, výstavbu
vodovodu Kostelecké Horky-část Podhůra, opravy místních komunikací ve vlastnictví obce
a dokončení úpravy návse okolo zvoničky.
5.Schvaluje rozpočtové změny v položkách výdaje a příjmy roku 2008 - viz. příloha č.1.
6.Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Královehradeckého kraje
v roce 2009 na akci „Oprava havarijního stavu budovy školy - 2.etapa“.
7.Schvaluje závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na akci„Dokončení modernizace a elektrifikace
sportovního areálu“-2.etapa. viz. příloha č.2.
8.Schvaluje závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na akci „Oprava havarijního stavu budovy

Horecké školy“- 1.etapa, v plném znění viz. příloha č.3.
9.Dohodu o ukončení nájmu mezi obcí Kostelecké Horky a organizací INEX - S.D.A. Praha.
10.Schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí a organizací INEX - S.D.A. Kostelecké Horky na

pronájem Horecké školy.
II. Bere na vědomí:
1.Zapisovatelem je Luděk Luňák.
2.Plnění usnesení z 13.veřejného zasedání zastupitelstva.
III. Ukládá:
1. Starostovi projednat správnost a věcnost navržené nájemní smlouvy na pronájem Horecké školy
s právníkem.
Usnesení schváleno ……….9hlasy.

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

Pavel Voborník
místostarosta

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

Luděk Luňák
starosta
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