Zápis
z 4. Veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 23.3.2011.

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 na schválení přijetí daru od firmy Písník Kinský s.r.o.
Návrh na schválení přijetí daru od firmy Gapa group, a.s.
Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích r. 2011.
Návrh na schválení smlouvy s firmou Fenix o podpoře informačního systému.
Návrh na schválení smlouvy o návratné finanční výpomoci MAS nad Orlicí o.p.s.
Návrh na snížení odměn předsedů výborů.
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Starosta obce Luděk Luňák zahájil v 17.15hodin 4.Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky v kulturním
domě v Kosteleckých Horkách. V úvodu uvítal všechny přítomné členy zastupitelstva a občany. Dále konstatoval,
že jsou přítomni 4 zastupitelé a jednání je usnášeníschopné a určil zapisovatelkou paní Ilonu Kunartovou.a za
ověřovatele zápisu navrhl Lenku Snítilou a Luboše Kunarta.
Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovateli zápisu Lenku Snítilou a Luboše Kunarta.
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.1 bylo schváleno.
2. Návrh na schválení programu zasedání.
Starosta seznámil zastupitele s navrženým a doplněným programem.Nikdo neměl k uvedenému programu žádné
připomínky.
Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje doplněný program zasedání.
Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.2 bylo schváleno.
Dostavil se pan Ing. Alexander Rabiňák - počet zastupitelů se zvýšil na 5.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání a vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky
k tomuto znění, považuje se toto usnesení za řádně schválené.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.3 bylo schváleno.
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4. Návrh na schválení přijetí daru od firmy Písník Kinský s.r.o.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje na základě darovací smlouvy ze dne 7.7.2005, přijetí daru od firmy Písník
Kinský s.r.o., ve výši 344 462Kč včetně splátkového kalendáře v tomto znění: 1.splátka 150 000Kč do 31.března
2011, 2.splátka 194 462Kč do 30.dubna 2011. Na, Tento finanční dar bude využit na dofinancování veřejně
prospěsných akcí - oprava vodárny a místních komunikací.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.4 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení přijetí daru od firmy Gapa group, a.s.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo po projednání schvaluje „Smlouvu o odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný účel mezi obchodní
společností GAPA GROUP, a.s., IČ:27536611, Husovo náměstí 5, 517 54 Vamberk a obcí Kostelecké Horky
IČ:00274984 a pověřuje starostu Luďka Luňáka jejím podpisem.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.5 bylo schváleno.
6. Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích r. 2011.
Paní Prudičová přečetla navržené rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, viz příloha č.1 - rozpočtové
opatření č.1/2011.
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.1/2011.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
7. Návrh na schválení smlouvy s firmou Fenix o podpoře informačního systému.
Starosta přečetl smlouvu o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX mezi firmou Asseco
Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4 a obcí Kostelecké Horky. Předmětem smlouvy je poskytnutí
oprávnění k výkonu práva užití softwarových modulů informačního systému FENIX ve výši 8 328Kč včetně DPH.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje „Smlouvu o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému
FENIX“, mezi firmou Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4 a obcí Kostelecké Horky ve výši
8 328Kč včetně DPH.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
8.

Návrh na schválení smlouvy o návratné finanční výpomoci MAS nad Orlicí o.p.s.

Starosta přečetl smlouvu „Smlouvu o návratné finanční výpomoci“ mezi NAD ORLICÍ, o.p.s., IČ:27513823, se sídlem
Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí a obcí Kostelecké Horky na vybudování zázemí pro vzdělávání a
projekty spolupráce ve výši 145 865Kč, která bude včetně úroků vrácena do 31.10.2012. Finanční prostředky
budou použity na zateplení stropu foukanou izolací a související práce. Celková investice ve výši 162 072Kč bude
na obec převedena po 31.12.2016.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje „Smlouvu o návratné finanční výpomoci“ mezi NAD ORLICÍ, o.p.s.,
IČ:27513823, se sídlem Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí a obcí Kostelecké Horky na vybudování
zázemí pro vzdělávání a projekty spolupráce ve výši 145 865Kč s úrokem 1%, která bude vrácena do 31.10.2012 a
pověřuje starostu jejím podpisem, včetně rozpočtové změny.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.8 bylo schváleno.
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9. Návrh na snížení odměn předsedů výborů.
Starosta obce seznámil zastupitele se snížením odměn předsedů výborů z důvodu nového nařízení vlády o odměnách
zastupitelů obcí. Takto: z původní výše odměny 1010,-- Kč na 1007,-- Kč.
Návrh usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje snížení odměn předsedů výborů na 1007,-- Kč.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.9 bylo schváleno.
10. Všeobecné informace.
11. Diskuse a připomínky.
12. Závěr zasedání
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

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

….……………………………
Luboš Kunart
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Usnesení
Z 4.Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 23.3.2011.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
1. Schvaluje ověřovateli zápisu Lenku Snítilou a Luboše Kunarta.
2. Schvaluje doplněný program zasedání.
3. Schvaluje na základě darovací smlouvy ze dne 7.7.2005, přijetí daru od firmy Písník Kinský s.r.o., ve výši 344
462Kč včetně splátkového kalendáře v tomto znění: 1.splátka 150 000Kč do 31.března 2011, 2.splátka 194 462Kč
do 30.dubna 2011. Na, Tento finanční dar bude využit na dofinancování veřejně prospěsných akcí - oprava
vodárny a místních komunikací.
4. Schvaluje „Smlouvu o odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný účel mezi obchodní společností GAPA
GROUP, a.s., IČ:27536611, Husovo náměstí 5, 517 54 Vamberk a obcí Kostelecké Horky IČ:00274984 a pověřuje
starostu Luďka Luňáka jejím podpisem.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č.1/2011.
6. Schvaluje „Smlouvu o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX“, mezi firmou Asseco
Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4 a obcí Kostelecké Horky ve výši 8 328Kč včetně DPH.
7. Schvaluje „Smlouvu o návratné finanční výpomoci“ mezi NAD ORLICÍ, o.p.s., IČ:27513823, se sídlem Kostelecká
Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí a obcí Kostelecké Horky na vybudování zázemí pro vzdělávání a projekty
spolupráce ve výši 145 865Kč s úrokem 1%, která bude vrácena do 31.10.2012 a pověřuje starostu jejím
podpisem, včetně rozpočtové změny.
8. Schvaluje snížení odměn předsedů výborů na 1007,-- Kč
Bere na vědomí:
1. Zapisovatelem je určena Ilona Kunartová.
2. Plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce bez připomínek.

....................................................
Luboš Kunart
místostarosta obce

...................................................
Luděk Luňák
starosta obce
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