Zápis
z 22. Veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 29.6. 2010 v 19hod.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 29.6.2010 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.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Návrh na schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Seznámení s výběrovým řízením na dodavatele stavebních prací.
Návrh na schválení smlouvy o dílo na realizaci projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“.
Informace o realizaci projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“.
Návrh na schválení kupní smlouvy na pozemek parc.č.876/3 - cesta ke hřišti.
Seznámení s návrhem oprav z dotace DSO Brodec.
Seznámení s návrhem oprav z dotace DSO Orlice.
Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2009.
Návrh na schválení rozpočtových změn.
Návrh na schválení počtu členů zastupitelstva obce.
Návrh na zajištění dopravy seniorů na nákup potravin.
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 Šedu 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 21.veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne
23.4.2010. Starosta přečetl usnesení a vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky
k tomuto znění považuje se usnesení za řádně schválené.
4. Seznámení s výběrovým řízením na dodavatele stavebních prací.
Starosta seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na realizaci části projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“ a
přečetl rozhodnutí výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky. Vítězem se stala firma Strabag a.s. Zeptal se
zda mají dotazy k průběhu a výsledku výběrového řízení a dal návrh na schválení rozhodnutí výběrové komise.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
Dostavil se zastupitelé Lenka Snítilá, Stanislav Snítilý a Stanislav Kroulík. Počet zastupitelů se zvýšil na 8 členů.
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5. Návrh na schválení smlouvy o dílo na realizaci projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“.
Starosta přečetl v plném znění smlouvu o dílo mezi obcí a firmou Strabag a.s., ve výši 2.525.400Kč na realizaci části
projektu “Cesty k rozvoji a odpočinku“. Zeptal se zda jsou nějaké dotazy nebo připomínky ke smlouvě a dal návrh
na schválení smlouvy v tomto znění.
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
6. Informace o realizaci projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“.
Starosta vysvětlil zastupitelům a občanům čeho se projekt týká. Budou opraveny místní komunikace položen nový
asfaltový povrch na komunikaci přes místní část Řadová od komunikace II. Třídy č.317 až pod kopec u Šedů.
Dále bude opravena a zpevněna kamenivem (propustný povrch) komunikace přes hráz u rybníka Mnichovec.
Zámková dlažba bude položena n u zvoničky na vjezdu k domu p. Albrechta. V prostoru kolem zvoničky budou
provedeny terénní úpravy a založen nový trávník. Vybudováno bude také odpočinkové místo u Obecního rybníka
ze zhutněné štěrkodrti a osazeno posezení. V části Podhůra bude opravena část projeté vozovky a opraven
propustek pod silnicí mezi Šrajerovými a P.Novým. U lip bude vybudována plocha pro umístění kontejnerů na
tříděný odpad. V celé vesnici budou pro posezení rozmístěny lavičky.
Byly podány návrhy, aby byli opraveny též komunikace ke Kunartovým a k Modrému domu.
7. Návrh na schválení kupní smlouvy na pozemek parc.č.876/3 - cesta ke hřišti.
Starosta seznámil přítomné se zněním kupní smlouvy na pozemek parc.č.876/3 - cesta ke hřišti od Marie, Karla a
Stanislava Starých za cenu 17 680 Kč. Cena je stanovena znaleckým posudkem č.3259/30/2010 od pana
Františka Krcha z Kostelce nad Orlicí. Smlouva je předem projednána s prodávajícími, kteří s ní souhlasí.
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0, Schváleno.
8. Seznámení s návrhem oprav z dotace DSO Brodec.
Po diskusi byl dán návrh na realizaci oplocení kolem dětského hřiště u kulturního domu, aby děti nemohli vběhnout
na cestu nebo spadnout do potoka. Na realizaci máme celkem 33 005Kč. Přípravou tohoto projektu byl pověřen
Stanislav Snítilý.
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
9. Seznámení s návrhem oprav z dotace DSO Orlice.
Z integrovaného projektu „Malebné obce podél Orlice II.“ realizovaný v rámci DSO Orlice je navrženo opravit malý
sklad v bývalé prodejně ve výši 50 000Kč tak, aby vyhovoval pro parkování stroje Stiga.
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno
10. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2009.
Starosta přečetl závěrečný účet obce a seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kostelecké Horky v roce 2009, které bylo provedeno dne 11.2.2010, 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 12.4.2010 do 28.4.2010. Zeptal se přítomných zastupitelů a
občanů, zda mají připomínky nebo výhrady ke zveřejněnému závěrečnému účtu. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, proto starosta podal návrh, aby závěrečný účet byl schválen bez výhrad a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce.
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno bez výhrad.
11. Návrh na schválení rozpočtových změn.
Starosta přečetl návrh rozpočtových změn viz příloha č.1
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno
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12. Návrh na schválení počtu členů zastupitelstva obce.
Starosta přečetl ustanovení zákona č.128/2000Sb., které se týká pravomocí zastupitelstva obce stanovit počet členů
nového zastupitelstva v tomto znění:
Zastupitelstvo obce
§ 67
Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v
souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v
obcích.
§ 68
(1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a
velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě,
městském obvodu, městské části
do 500 obyvatel
5 až 15 členů
nad 500 do 3 000 obyvatel
7 až 15 členů
nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů
nad 150 000 obyvatel
35 až 55 členů.
(2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději
do 2 dnů po jeho stanovení.
Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.
(3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se
konají volby.
(4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v
končícím volebním období.
Po diskusi a dohodě se zastupiteli starosta navrhl, aby pro nové zastupitelstvo byl stanoven počet 7 členů.
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno
13. Návrh na zajištění dopravy seniorů na nákup potravin.
Vzhledem k tomu, že od konce měsíce května do naší obce již nezajíždí pojízdná prodejna s potravinami, kterou
provozovali manželé Chaloupkovi z důvodu ukončení činnosti, snažíme se hledat jiné alternativy, jak zajistit
zásobování místních občanů zejména seniorů a dalších občanů, kteří se díky špatné dopravní obslužnosti
nemohou dopravit na nákup potravin. O obnovení pojízdné prodejny uvažovala paní J.Provazníková z prodejny
potravin v Bošíně, ale dle její kalkulace je provoz nákladný a neekonomický. Proto jsme začali spolu s obcí
Borovnice uvažovat o zvláštní dopravě občanů za nákupem potravin do nákupního centra v Chocni. Za tímto
účelem jsme oslovili firmu Audisbus a požádali jí o vypracování finanční studie realizace této dopravy. Tuto službu
pro nás je schopna zajistit za běžné jízdné, které si budou platit sami občané ve výši 14Kč + doplatek od
jednotlivých obcí zhruba ve výši 1010Kč měsíčně při dopravě 2x týdně.
Zastupitelé se dohodli, že pokud bude ze strany občanů o tuto službu zájem, tak proběhne zkušební provoz na
3měsíce. Starosta požádal Lenku Snítilou, aby provedla průzkum zájmu mezi občany.
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno
14. Všeobecné informace.
Starosta informoval, že na základě smluv na nákup pozemků od Sejkorových a Morávkových a dle podaného návrhu
na vklad byl proveden zápis do katastru nemovitostí dle těchto smluv.
Místostarosta seznámil s přípravou práce pro brigádníky, kterých se přihlásilo poměrně hodně.
Starosta dále informoval o tom, že se ve dnech 15.- 16.října 2010 uskuteční volby do zastupitelstva obce. Do
10.srpna je třeba podat kandidátní listiny registračnímu úřadu.
Volební místnost bude již tradičně umístěna v místní knihovně.
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15. Diskuse a připomínky.
16. Schválení usnesení.
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0. Usnesení bylo řádně schváleno.
17. Závěr zasedání
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 21.20 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé: …………………………..
Pavel Šeda

….……………………………
Ing.Alexander Rabiňák
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Usnesení
z 22.Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 29.6.2010.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:

Schvaluje:
1. Schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Šedu a Ing. Alexandra Rabiňáka.
2. Schvaluje doplněný program zasedání.
3. Schvaluje výsledek výběrového řízení a rozhodnutí výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky na
dodavatele realizace části projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“ firmou Strabag a.s.
4. Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a firmou Strabag a.s., ve výši 2.525.400Kč včetně DPH na realizaci části
projektu “Cesty k rozvoji a odpočinku“.
5. Schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc.č.876/3 - (cesta ke hřišti) od Marie, Karla a Stanislava Starých za
cenu 17 680Kč stanovenou dle znaleckého posudku.
6. Schvaluje realizaci oplocení kolem dětského hřiště u kulturního domu z integrovaného projektu „Vesnice pro
život II“ realizované v rámci DSO Brodec v celkové výši 30 005Kč.
7. Schvaluje opravu malého skladu v bývalé prodejně z integrovaného projektu „Malebné obce podél Orlice II.“
realizovaný v rámci DSO Orlice v celkové výši 50 000Kč tak, aby vyhovoval pro parkování stroje Stiga.
8. Schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2009 bez výhrad
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce.
9. Schvaluje rozpočtové změny viz příloha č.1.
10. Stanovuje dle zákona o obcích č.128/2000Sb., na nové volební období počet členů zastupitelstva na 7.
11. Schvaluje zkušebně na 3 měsíce, zajištění dopravy na nákupy 2x týdně firmou Audisbus do obchodního
centra v Chocni, jako náhradu za prodej potravin v pojízdné prodejně.
Bere na vědomí:
1. Zapisovatelem je Luděk Luňák
2. Plnění usnesení z 21.zasedání zastupitelstva obce.
3. Zapsání vkladu pozemků od Morávkových a Sejkorových do katastru nemovitostí na LV obce.
Hlasování:
Pro: 8, Zdržel se: 0, Proti: 0,
Usnesení schváleno

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

Pavel Voborník
místostarosta obce

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

Luděk Luňák
starosta obce
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