Zápis
z 23. Veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 29.9. 2010 v 19hod.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 29.9.2010 v kulturním domě v
Kosteleckých Horkách začátek v 19. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Návrh na schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích r.2010.
Příkaz starosty k fyzickým inventurám majetku.
Návrh na schválení smlouvy o vložení majetku obce do hospodaření svazku obcí.
Návrh na schválení návrhu zadání změny č.1 ÚPO Kostelecké Horky.
Návrh na schválení nové účetní osnovy a směrnic.
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Schválení usnesení.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Zápis vyhotoví Luděk Luňák.
Konstatuji, že je přítomno 5 zastupitelů.
Ověřovateli zápisu navrhuji Pavla Voborníka a Ing. Alexandra Rabiňáka.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
2. Návrh na schválení programu zasedání.
Zastupitelé byli seznámeni s navrženým a doplněným programem.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
3. Kontrola plnění usnesení - z 22.veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne
29.6.2010. Starosta přečetl usnesení a vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky
k tomuto znění považuje se usnesení za řádně schválené.
4. Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích r.2010.
Paní účetní Ivana Prudičová přečetla rozpočtové opatření č.4 - č.j.29/9/2010. Viz.příloha.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
5. Příkaz starosty k fyzickým inventurám majetku.
Starosta přečetl příkaz, který vydal k provedení fyzické inventury hmotného majetku obce s termínem ukončení do
31.10.2010 a příkaz k provedení účetní inventury s termínem ukončení do 31.12.2010.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
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6. Návrh na schválení smlouvy o vložení majetku obce do hospodaření svazku obcí.
Starosta vysvětlil zastupitelům, že je potřeba v zájmu splnění požadovaných podmínek pro realizaci projektu
„Malebné obce podél Orlice“, který je podpořen dotací Královehradeckého kraje z Programu obnovy venkova dle
smlouvy č.POV 2010/303KO/NEIN uzavřít, jako členská obec s příjemcem dotace Dobrovolným svazkem obcí
Orlice „Smlouvu o vložení majetku obce do hospodaření svazku obcí“. Předmětem vkladu je budova č.p.15
prodejna v účetní hodnotě 213 075Kč. Vkladatel ponechá tento majetek v hospodaření obcí nejméně do 13.září
2015. Dále tuto smlouvu přečetl v plném znění a dal o ní hlasovat.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Schváleno.
7. Návrh na schválení návrhu zadání změny č.1 ÚPO Kostelecké Horky.
Zastupitelům byl předložen návrh zadání změny č.1 Územního plánu obce Kostelecké Horky. Jedná se o rozšíření
dobývacího prostoru firmy Písník Kinský. Starost přečetl vyhodnocení stanovisek, podnětů požadavků a
připomínek k návrhu zadání změny č.1 ÚP Kostelecké Horky seznámil přítomné s rozsahem změn ÚPO.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Schváleno.
8. Návrh na schválení nové účetní osnovy a směrnic.
Paní účetní Ivana Prudičová seznámila přítomné s novými účetními osnovami a směrnicemi, které byly upraveny
dle nové právní úpravy platné od 1.1.2010.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Schváleno.
9. Všeobecné informace.
Den před volbami ve čtvrtek 14.10.2010 provede Krajský úřad částečný audit hospodaření obce.
Volby do obecních zastupitelstev se uskuteční dne 15. – 16.10.2010 sídlo okrskové volební komise bude v obecní
knihovně. V naší obci bude nově voleno 7 členů zastupitelstva.
Informace o realizaci projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“.
10. Diskuse a připomínky.
11. Schválení usnesení.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0. Usnesení bylo řádně schváleno
12. Závěr zasedání
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 21.10 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

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

….……………………………
Ing.Alexander Rabiňák
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Usnesení
z 23.Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 29.9.2010.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:

Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Voborníka a Ing. Alexandra Rabiňáka.
Schvaluje doplněný program zasedání.
Schvaluje rozpočtové opatření č.4 - č.j.29/9/2010, změny v příjmech a výdajích r.2010 - viz příloha.
Schvaluje příkaz starosty k provedení fyzické inventury hmotného majetku obce s termínem ukončení do
31.10.2010.
Schvaluje příkaz starosty k provedení účetní inventury s termínem ukončení do 31.12.2010.
Schvaluje smlouvu o vložení majetku obce, budovy č.p.15 do hospodaření svazku obcí DSO Orlice na dobu
do 13.září 2015 v účetní hodnotě 213 075 Kč pro splnění požadovaných podmínek na realizaci projektu
„Malebné obce podél Orlice“.
Schvaluje návrh zadání změny č.1 ÚPO Kostelecké Horky.
Schvaluje nové účetní osnovy a směrnice dle nové právní úpravy platné od 1.1.2010.

Bere na vědomí:
1. Zapisovatelem je Luděk Luňák.
2. Plnění usnesení z 22.zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování:
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0,
Usnesení schváleno

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

Pavel Voborník
místostarosta obce

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

Luděk Luňák
starosta obce
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