Zápis
z 24. Veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 13.10. 2010 v 19hod.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 13.10.2010 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.

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 „Obnovy autobusové zastávky“ ve výši 165.426Kč.
Informace o komunálních volbách.
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 23.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. 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 na „Obnovu autobusové zastávky“. Vítězem
se stala firma Zdeněk Martínek - pokrývačství a truhlářství, Choceň. 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.
5. Návrh na schválení smlouvy o dílo na realizaci „Obnovy autobusové zastávky“.
Starosta přečetl v plném znění smlouvu o dílo na „Obnovu autobusové zastávky“ ve výši 165.426Kč mezi obcí a
firmou Martínek - pokrývačství a truhlářství, Choceň v rámci 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. Včetně
rozpočtového opatření.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
1

6.

Informace o komunálních volbách.
Starosta seznámil zastupitele a občany, že ve dnech 15.-16.10.2010 se uskuteční volby do zastupitelsva obce
Kostelecké Horky volit se bude nově pouze 7-člené zastupitelsvo obce.

7. Diskuse a připomínky.

8. Schválení usnesení.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0. Usnesení bylo řádně schváleno
9. Závěr zasedání
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 20.50 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé: …………………………..
Pavel Šeda

….……………………………
Ing.Alexander Rabiňák
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Usnesení
z 24.Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 13.10.2010.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:

Schvaluje:
1. Schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Šedu a Ing. Alexandra Rabiňáka.
2. Schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. Schvaluje výsledek výběrového řízení a rozhodnutí výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky na
realizaci akce na „Obnova autobusové zastávky“ firmou Zdeněk Martínek - pokrývačství a truhlářství,
Choceň ve výši 165.426Kč v rámci projektu “Cesty k rozvoji a odpočinku“.
4. Schvaluje smlouvu o dílo na „Obnovu autobusové zastávky“ ve výši 165.426Kč mezi obcí a firmou Martínek
- pokrývačství a truhlářství, Choceň v rámci projektu “Cesty k rozvoji a odpočinku“, včetně rozpočtového
opatření.

Bere na vědomí:
1. Zapisovatelem je Luděk Luňák.
2. Plnění usnesení z 23.zasedání zastupitelstva obce.

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

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

Pavel Voborník
místostarosta obce

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

Luděk Luňák
starosta obce

3

