Zápis
z 1. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 24.11. 2010 v 18hod.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 24.11.2010 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 6 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 nového jednacího řádu.
Zřízení kulturní komise.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zák. o obcích)
Návrh pověřeného zástupce obce do DSO Orlice a DSO Brodec.
Návrh na schválení poskytnutí finančního příspěvku MAS.
Pronájem obecního rybníka.
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Zápis vyhotoví Luděk Luňák.
Konstatuji, že je přítomno 5 zastupitelů.
Ověřovateli zápisu navrhuji Romana Frankotu a Lenku Snítilou.
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 ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 6.11.2010. 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 nového jednacího řádu.
Starosta přečetl návrh nového jednacího řádu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání zrušuje jednací řád ze dne 24.11.2006 a schvaluje nový jednací řád ze dne
24.11.2010.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
5. Zřízení kulturní komise.
Starosta přednesl návrh na zřízení kulturní komise.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje jmenování kulturní komise v tomto složení, předsedkyní je Lenka
Snítilá, členy Karel Michalec, Alena Matoušková.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zák. o obcích)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
V případě souběhu výkonu několika funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce lze tomuto členovi
zastupitelstva poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce [§ 77 odst. 3
písm. b) zákona o obcích]. Zastupitelstvo může usnesením např. stanovit v případě konkrétního
neuvolněného člena zastupitelstva měsíční odměnu ve výši součtu jednotlivých odměn nebo může
obecně určit, že při souběhu funkcí se odměna vždy poskytuje jako součet odměn za jednotlivé funkce
nebo lze určit, že bude poskytována pouze odměna vyšší.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích a po projednání,
stanovuje odměny v této výši:
starosta obce - 9910Kč
místostarosta obce - 8370Kč
předseda výboru nebo komise - 1010Kč
člen výboru nebo komise - 710Kč
člen zastupitelstva - 440Kč
Při souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytována pouze
odměna vyšší. Měsíční odměna bude poskytována starostovi, místostarostovi, předsedům a členům
výborů od 7.listopadu 2010. Předsedkyni kulturní komise od 25.listopadu 2010 a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné jiné návrhy a občané obce neuplatnili
žádná stanoviska.
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0, schváleno.
7. Návrh pověřeného zástupce obce do DSO Orlice a DSO Brodec.
Zástupcem obce v mikroregionech DSO Orlice a DSO Brodec byl navržen starosta obce Luděk Luňák.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
8. Návrh na schválení poskytnutí finančního příspěvku MAS.
Místní akční skupina - Nad Orlicí o.p.s.se sídlem v Kostelecké Lhotě č.40, IČO:27513823 požádala obec o
finanční příspěvek ve výši 11 000kč na dotaci v rámci projektu „Venkovské komunitní školy - rozvoj celoživotního
vzdělávání v regionech České republiky“. Jedná se zejména o výměnu oken a interiérových dveří na budově
č.p.57, která je v majetku obce. Starosta přečetl smlouvu o účelovém finančním příspěvku v plném znění.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, schváleno.
9. Pronájem obecního rybníka.
Ke konci roku navrhujeme ukončit smlouvu s rybářstvím Borohrádek na pronájem obecního rybníku, která
již nevyhovuje obci pro malou výši nájmu.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Schváleno
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10. Všeobecné informace.
Tuto neděli se již tradičně bude konat u kulturního domu rozsvícení vánočního stromečku spojené s posezením u
horkého čaje atp.
11. Diskuse a připomínky.
12. Schválení usnesení.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0. Usnesení bylo řádně schváleno
13. Závěr zasedání
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 20.50 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé: …………………………..
Lenka Snítilá

….……………………………
Roman Frankota
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Usnesení
z 1.Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 24.11.2010.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:

Schvaluje:
Schvaluje ověřovatele zápisu Lenku Snítilou a Romana Frankotu
Schvaluje doplněný program zasedání.
Schvaluje nový jednací řád ze dne 24.11.2010 a zrušuje tímto jednací řád ze dne 24.11.2006.
Schvaluje předsedkyní kulturní komise Lenku Snítilou a členy Karla Michalce, Alenu Matouškovou.
Schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto:
starosta obce - 9910Kč
místostarosta obce - 8370Kč
předseda výboru nebo komise - 1010Kč
člen výboru nebo komise - 710Kč
člen zastupitelstva - 440Kč
6. Schvaluje zástupcem obce v mikroregionech DSO Orlice a DSO Brodec starostu obce Luďka Luňáka.
7. Schvaluje smlouvu účelový finanční příspěvek ve výši 11 000kč na dotaci v rámci projektu „Venkovské
komunitní školy - rozvoj celoživotního vzdělávání v regionech České republiky“ místní akční skupině - Nad
Orlicí o.p.s. se sídlem v Kostelecké Lhotě č.40, IČO:27513823. Na výměnu oken a interiérových dveří na
budově č.p.57, která je v majetku obce a pověřuje starostu jejím podpisem.
8. Schvaluje ukončení nájemní smlouvy s rybářstvím Borohrádek na pronájem obecního rybníku, která již
nevyhovuje obci pro malou výši nájmu.
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

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

Luboš Kunart
místostarosta obce

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

Luděk Luňák
starosta obce

4

