Zápis
z 2. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 28.12. 2010 v 18hod.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 28.12.2010 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.
13.
14.

Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Návrh na schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Návrh na schválení dodatků smluv s Ekolou České Libchavy.
Návrh na schválení členského příspěvku do DSO Orlice.
Návrh na schválení členského příspěvku do DSO Brodec.
Návrh na schválení rozpočtového provizoria.
Návrh na schválení rozpočtového výhledu na r.2013 - 2015.
Návrh na schválení nájemní smlouvy na užívání zemědělských pozemků.
Žádost do PRV – oprava zvonice
Návrh na schválení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace z POV Královehradeckého kraje.
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Zápis vyhotoví Luděk Luňák.
Konstatuji, že je přítomno 6 zastupitelů.
Návrh usnesení č.1:
Ověřovateli zápisu navrhuji Luboše Kunarta a Ing.Alexandra Rabiňáka.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.1 bylo schváleno.
2. Návrh na schválení programu zasedání.
Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje doplněný program zasedání.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.2 bylo schváleno.
3. Kontrola plnění usnesení - z 1.Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne
24.11.2010. 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 na schválení dodatků smluv s Ekolou České Libchavy.
Starosta přečetl dodatky jednotlivých smluv na svoz komunálního odpadu s firmou Ekola.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatky smluv s Ekolou České Libchavy..
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.3 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení členského příspěvku do DSO Orlice.
.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje členský příspěvek do DSO Orlice ve výši 25Kč na občana.
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Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.4 bylo schváleno.

6. Návrh na schválení členského příspěvku do DSO Brodec.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje členský příspěvek do DSO Brodec ve výši 40Kč na občana.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:0, Usnesení č.5 bylo schváleno.
7. Návrh na schválení rozpočtového provizoria.
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodaření obce v roce 2011 dle rozpočtového provizoria – budou
hrazeny pouze nezbytné výdaje spojené s chodem obce včetně výdajů v případě hromadných neštěstí a
přírodních katastrof do doby než bude řádně schválen rozpočet na rok 2011.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
8. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na r.2013 - 2015.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtový výhled - investiční výdaje rozpočtu v letech 2013-2015
budou směřovat do přípravy a realizace projektů, které budou prioritně řešit realizaci rekonstrukce a připojení
vodárny na nový vrt KO-1, výstavbu vodovodu Kostelecké Horky - část Podhůra a opravy místních komunikací ve
vlastnictví obce.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
9. Návrh na schválení nájemní smlouvy na užívání zemědělských pozemků.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem nové nájemní smlouvy na pronájem obecních pozemků
soukromému zemědělci panu Františku Lédrovi ze Sopotnice.
Návrh usnesení č.8
Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje nájemní smlouvu na pronájem zemědělských pozemků panu
Františku Lédrovi ze Sopotnice
Z důvodu finanční nevýhodnosti smlouvy. O nové nájemní smlouvě bude dále jednáno.
Pro: 0, Zdržel se: 0, Proti: 6, Usnesení č.8 nebylo schváleno.
10. Žádost do PRV na opravu zvonice v celkové částce Kč 300.000Kč (70% dotace)
Návrh usnesení č.9
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu
zvonice v návsi v celkové výši 300.000Kč (70% dotace).
Pro:6, Zdržel se:0, Proti:0, Usnesení č.9 bylo schváleno.
11. Návrh na schválení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace z POV Královehradeckého kraje.
Starosta přečetl závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na opravu místních komunikací, která byla realizována v
celkové výši 863 481Kč z POV Královehradeckého kraje.
Návrh usnesení č.10
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na opravu místních
komunikací, která byla realizována firmou Strabag v celkové výši 863 481Kč z POV Královehradeckého kraje.
Pro:6, Zdržel se:0, Proti:0, Usnesení č.10 bylo schváleno.
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12. Všeobecné informace.
Úhrada faktur firmě Strabag a.s. ukončení projektu oprava havarijního stavu místních komunikací.
Převedení běžného účtu obce z pobočky v Rychnově n.K.do pobočky v Kostelci n.O.
Schůzka zástupců DSO Orlice a DSO Brodec.
Obec obdržela žádost pana Mimry na pozemky na převedení pozemků.
Pronájem obecního rybníka.
Inventura obecních pozemků po digitalizaci.
Stanovení lesního hospodáře. Atp.
Změna sídla MAS nad Orlicí.
13. Diskuse a připomínky.
14. Závěr zasedání
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé: …………………………..
Luboš Kunart

….……………………………
Ing.Alexander Rabiňák
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Usnesení
z 2.Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 28.12.2010.

Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
Schvaluje ověřovatele zápisu Luboše Kunarta a Ing.Alexandera Rabiňáka.
Schvaluje doplněný program zasedání.
Schvaluje dodatky smluv s Ekolou České Libchavy.
Schvaluje členský příspěvek do DSO Orlice ve výši 25Kč na občana.
Schvaluje členský příspěvek do DSO Brodec ve výši 40Kč na občana.
Schvaluje hospodaření obce v roce 2011 dle rozpočtového provizoria – budou hrazeny pouze nezbytné
výdaje spojené s chodem obce včetně výdajů v případě hromadných neštěstí a přírodních katastrof do doby
než bude řádně schválen rozpočet na rok 2011.
7. Schvaluje rozpočtový výhled - investiční výdaje rozpočtu v letech 2013-2015 budou směřovat do přípravy a
realizace projektů, které budou prioritně řešit realizaci rekonstrukce a připojení vodárny na nový vrt KO-1,
výstavbu vodovodu Kostelecké Horky - část Podhůra a opravy místních komunikací ve vlastnictví obce.
8. Neschvaluje nájemní smlouvu na pronájem zemědělských pozemků panu Františku Lédrovi ze Sopotnice z
důvodu finanční nevýhodnosti smlouvy.
9. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu zvonice v návsi v celkové výši
300.000Kč (70% dotace).
10. Schvaluje zprávu a vyúčtování dotace na opravu místních komunikací, která byla realizována firmou Strabag
v celkové výši 863 481Kč z POV Královehradeckého kraje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

Luboš Kunart
místostarosta obce

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

Luděk Luňák
starosta obce
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