Zápis
z 3. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kostelecké Horky konaného dne 21.1. 2011 v 17hod.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 21.1.2011 v kulturním domě v
Kosteleckých Horkách začátek v 17. hodin. Jednání zahájil a řídil starosta obce Luděk Luňák. V úvodu
uvítal všechny přítomné členy zastupitelstva a občany. Konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů (v
průběhu zasedání se dostavil Ing. Rabiňák = 7 zastupitelů) a jednání je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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.
Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2011.
Návrh na schválení účelového finančního příspěvku Nad Orlicí o.p.s.
Návrh na finanční příspěvek INEX-SDA Kostelecké Horky na Horecký jarmark.
Návrh na schválení nového nájemce obecního rybníku.
Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku SDH Kostelecké Horky.
Návrh na schválení nákupu dřevěného posezení a vitrín.
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:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Voborníka a Romana Frankotu.
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 navržený a doplněný programem.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.2 bylo schváleno.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání - z 2.Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké
Horky konaného dne 28.12.2010. 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 Prudičová seznámila zastupitele s rozpočtovými změnami v příjmech a výdajích.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové změny v příjmech a výdajích za rok 2010 viz příloha č.1.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.3 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2011.
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Starosta přečetl návrh rozpočtu obce Kostelecké Horky na rok 2011 a konstatoval, že byl řádně vyvěšen od 2.1.2011
do 17.1.2011 na úřední desce obce včetně elektronické.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet na rok 2011 bez výhrad, příjmy 1.797.960Kč, výdaje
1,047.225Kč, rozpočet je sestaven, jako přebytkový - viz.příloha č.2.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.4 bylo schváleno.
* Dostavil se Ing. A. Rabiňák počet zastupitelů se zvýšil na 7.
6. Návrh na schválení účelového finančního příspěvku Nad Orlicí o.p.s. – 2. etapa výměny oken v budově školy
se smlouvou zastupitele seznámil L. Kunart, starosta obce přednesl návrh, aby obec poskytla půjčku organizaci MAS
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu na nevratný účelový příspěvek ze strany obce pro MAS
na dofinancování projektu Spolupráce „Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce“ ve výši
30.543Kč - výměna oken a dveří (10%) celkových nákladů, včetně rozpočtového opatření.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se:0, Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu na návratnou finanční výpomoc ze strany obce pro MAS na
zajištění financování projektu Spolupráce „Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce“ ve výši
274.883Kč na část projektu – výměna oken a dveří na projekt ve výši 305.426Kč, včetně rozpočtového opatření.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se:0, Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Návrh na finanční příspěvek INEX-SDA Kostelecké Horky na Horecký jarmark, který se bude konat 2.7.2011.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční příspěvek INEX SDA - Kostelecké Horky na konání Horeckého
jarmarku ve výši 10.000Kč, včetně rozpočtového opatření.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Návrh na schválení nového nájemce obecního rybníku.
Pan Ing.Martin Jireš nám zaslal návrh nájemní smlouvy na pronájem obecního rybníku par.č.496/3 - vodní
plocha. Záměr pronajmout obecní rybník byl zveřejněn na úřední desce – vyvěšeno 24.11.2010 a sejmuto
9.12.2010.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu na pronájem obecního rybníku panu Ing. Martinu Jirešovi ve
výši 12.000Kč ročně.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku SDH Kostelecké Horky.
Starosta obce přečetl smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Kostelecké Horky na pořízení
hasičských vycházkových obleků ve výši 10.000Kč, včetně rozpočtového opatření.
Návrh usnesení č.9.:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Kostelecké Horky
na pořízení hasičských vycházkových obleků ve výši 10.000Kč, včetně rozpočtového opatření.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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10. Návrh na schválení nákupu dřevěného posezení a vitrín.
Starosta seznámil zastupitele, že v rámci projektu „Cesty k rozvoji a odpočinku“ byla provedena poptávka na
dodávku dřevěného kompletu - 2ks laviček se stolem, nejvýhodnější je nabídka od firmy MYDO ve výši 9.996Kč.
Dále byla provedena poptávka na dodávku 3ks vitrín, nejvýhodnější je nabídka od firmy Gaisler Zlín ve výši
62.016Kč.
Návrh usnesení č.10.:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup dřevěného kompletu - 2ks laviček se stolem od firmy MYDO ve
výši 9.996Kč a nákup 3ks vitrín, od firmy Gaisler Zlín ve výši 62.016Kč,včetně rozpočtového opatření.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11. Všeobecné informace.

12. Diskuse a připomínky.

13. Závěr zasedání
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod.
Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

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

….……………………………
Roman Frankota
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Usnesení
z 3.Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 21.1.2011.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
1. Schvaluje ověřovateli zápisu Pavla Voborníka a Romana Frankotu.
2. Schvaluje navržený doplněný program zasedání.
3. Schvaluje rozpočtové změny v příjmech a výdajích za rok 2010 viz příloha č.1.
4. Schvaluje rozpočet na rok 2011 bez výhrad, příjmy 1.797.960Kč, výdaje 1.047.225Kč, rozpočet je sestaven, jako
přebytkový - viz.příloha č.2.
5. Schvaluje smlouvu na nevratný účelový příspěvek ze strany obce pro MAS na dofinancování projektu
Spolupráce „Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce“ ve výši 30.543Kč - výměna oken a dveří
(10%) celkových nákladů, včetně rozpočtového opatření.
6. Schvaluje smlouvu na návratnou finanční výpomoc ze strany obce pro MAS na zajištění financování projektu
Spolupráce „Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce“ ve výši 274.883Kč na část projektu –
výměna oken a dveří na projekt ve výši 305.426Kč, včetně rozpočtového opatření.
7. Schvaluje finanční příspěvek INEX SDA - Kostelecké Horky na konání Horeckého jarmarku ve výši
10.000Kč, včetně rozpočtového opatření.
8. Schvaluje smlouvu na pronájem obecního rybníku panu Ing. Martinu Jirešovi ve výši 12.000Kč ročně, včetně
rozpočtového opatření.
9. Schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Kostelecké Horky na pořízení hasičských
vycházkových obleků ve výši 10.000Kč, včetně rozpočtového opatření.
10. Schvaluje nákup dřevěného kompletu - 2ks laviček se stolem od firmy MYDO ve výši 9.996Kč a nákup 3ks
vitrín, od firmy Gaisler Zlín ve výši 62.016Kč,včetně rozpočtového opatření.
Bere na vědomí:
1. Zapisovatelem je Luděk Luňák.
2. Plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

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

Luboš Kunart
místostarosta obce

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

Luděk Luňák
starosta obce
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