Zápis ze 7. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 26.10. 2011.
Program:
1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
2. Návrh na schválení programu zasedání.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
4. Přeúčtování nerozděleného zisku r.2010 ve výši 811.633,91Kč.
5. Návrh na schválení darovací smlouvy na výpočetní techniku v knihovně.
6. Informace o dotaci na projekt „Obnova památek na dohled z Homole“
7. Informace o nákladech odpadového hospodářství obce v r.2010.
8. Návrh na schválení podání žádosti do POV r.2012.
9. Seznámení s příkazem starosty obce k provedení inventarizace majetku.
10. Návrh na schválení smlouvy o návratné finanční výpomoci ze strany obce pro INEX-SDA Kostelecké Horky
ve výši 121.046Kč.
11. Návrh na schválení smlouvy na nevratný účelový příspěvek ze strany obce pro INEX-SDA Kostelecké Horky
ve výši 80.697Kč
12. Návrh na schválení neinvestičního příspěvku na náklady školských zařízení zřizovaných obcí Skořenice ve
výši 13.500Kč.
13. Návrh na schválení storna části neinvestičního příspěvku ve výši 9.326Kč dotace DSO Brodec.
14. Návrh na schválení příjetí dotace na projekt „Cesty k rozvoji a odpočinku“.
15. Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí finanční podpory z fondu PGRLF a.s.
16. Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích r.2011.
17. Všeobecné informace.
18. Diskuse a připomínky.
19. Schválení usnesení.
20. Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Starosta obce Luděk Luňák zahájil v 18.30 hodin 7. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky v
kulturním domě v Kosteleckých Horkách. V úvodu uvítal všechny přítomné členy zastupitelstva a občany. Dále
konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů a jednání je usnášeníschopné a za ověřovatele zápisu navrhl Luboše
Kunarta a Ing.Alexandera Rabiňáka a zapisovatelem je Luděk Luňák.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovateli zápisu Luboše Kunarta a Ing.Alexandera Rabiňáka a
zapisovatelem je Luděk Luňák.
Pro: 5, 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: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.2 bylo schváleno.
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.
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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.
4. Přeúčtování nerozděleného zisku ve výši 811.633,91Kč.
Účetní paní Ivana Prudičová, požádala zastupitele o schválení přeúčtování nerozděleného zisku r.2010 ve
výši 811.633,91Kč z účtu 431 na 432.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přeúčtování nerozděleného zisku r.2010 ve výši 811.633,91Kč z
položky 431 na 432.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení darovací smlouvy na výpočetní techniku v knihovně.
Starosta seznámil zastupitele s darovací smlouvou na výpočetní techniku.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo po projednání schvaluje darovací smlouvu na sadu výpočetní techniky ve výši 52.896Kč, která
byla pořízena v rámci projektu „Internetizace knihoven Královehradeckého kraje“. Do účetnictví bude zařazena
v reprodukční ceně.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Informace o dotaci na projekt „Obnova památek na dohled z Homole“ - celková výše projektu je
1.648.000Kč.
Starosta seznámil zastupitele s projektovou dokumentací na opravu Horecké zvoničky v návsi, kterou
vypracoval projektant Bohuslav Obst DiS.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje projektovou dokumentaci na opravu Horecké zvoničky v návsi,
kterou vypracoval projektant Bohuslav Obst DiS.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
7. Informace o nákladech odpadového hospodářství obce v r.2010.
Starosta vyzval Luboše Kunarta, aby seznámil přítomné s náklady na odpadové hospodářství v r.2010. Po
diskuzi zastupitelů bylo dohodnuto, že místní poplatky zůstanou na stejné výši, jako v roce 2011. Nová
vyhláška bude vypracována takto, občané do 15let 350kč, nad 15let 400kč za nemovitost 400Kč.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vypracování nové vyhlášky o místním poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu takto, občané do 15let 350kč, nad 15let 400kč za nemovitost 400Kč.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
8. Návrh na schválení podání žádosti do POV r.2012.
Starosta navrhl podání žádosti o dotaci z „Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje“ na r.2012 na
projekt „Oprava havarijního stavu místních komunikaci v obci Kostelecké Horky“ ve výši 1.200.000Kč tento
projekt opravy je zaměřen na opravu cesty v části Podhůra.
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Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z „Programu obnovy venkova
Královehradeckého kraje“ na r.2012 na projekt „Oprava havarijního stavu místních komunikaci v obci
Kostelecké Horky“ ve výši 1.200.000Kč.
Pro:5 , Zdržel se: 0, Proti: 5, Usnesení č.8 bylo schváleno.
9. Seznámení s příkazem starosty obce k provedení inventarizace majetku v r.2011.
Starosta přečetl příkaz k provedení inventarizace majetku v roce 2011 - viz. příloha č.1.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku v r.2011 –
viz příloha č.1.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.9 bylo schváleno.
10. Návrh na schválení smlouvy o návratné finanční výpomoci ze strany obce pro INEX-SDA
Kostelecké Horky ve výši 121.046Kč.
Starosta přečetl v plném znění návrh smlouvy na návratnou finanční výpomoc ze strany obce pro INEX-SDA
Kostelecké Horky na zajištění financování projektu „Vybavení a modernizace ubytovny Střediska
environmentální výchovy“ ve výši 121.046Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze strany
obce pro INEX-SDA Kostelecké Horky na zajištění financování projektu „Vybavení a modernizace ubytovny
Střediska environmentální výchovy“ ve výši 121.046Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 4, Zdržel se: 1, Proti: 0, Usnesení č.10 bylo schváleno.
11. Návrh na schválení smlouvy na nevratný účelový příspěvek ze strany obce pro INEX-SDA
Kostelecké Horky ve výši 80.697Kč.
Starosta přečetl v plném znění návrh smlouvy na nevratný účelový příspěvek ze strany obce pro INEX-SDA
Kostelecké Horky na dofinancování projektu „Vybavení a modernizace ubytovny Střediska environmentální
výchovy“ ve výši 80.697Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu na nevratný účelový příspěvek ze strany obce pro INEXSDA Kostelecké Horky na dofinancování projektu „Vybavení a modernizace ubytovny Střediska
environmentální výchovy“ ve výši 80.697Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 4, Zdržel se: 1, Proti: 0, Usnesení č.11 bylo schváleno.
12. Návrh na schválení neinvestičního příspěvku na náklady školských zařízení zřizovaných obcí
Skořenice ve výši 13.500Kč.
Starosta přečetl návrh na schválení neinvestičního příspěvku na náklady školských zařízení zřizovaných obcí
Skořenice ve výši 13.500Kč. Tyto finanční prostředky budou obci Skořenice poskytnuty na neinvestiční
náklady školských zařízení na základě ustanovení §178, odst.6 zák. č.561/2004 Sb., (školský zákon).
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje neinvestiční příspěvek na náklady školských zařízení zřizovaných
obcí Skořenice ve výši 13.500Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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13. Návrh na schválení storna části neinvestičního příspěvku ve výši 9.326Kč dotace DSO Brodec.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje storno části neinvestičního příspěvku ve výši 9.326Kč z důvodu
snížení podílu dotace mikroregionu DSO Brodec.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14. Návrh na schválení příjetí dotace na projekt „Cesty k rozvoji a odpočinku“.
Starosta seznámil zastupitele se závěrečným vyúčtováním dotace a přečetl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí dotace na projekt „Cesty k rozvoji a odpočinku“ v celkové
částce 1.211.883Kč z toho investiční část 46.511,97Kč neinvestiční část 1.165.371,03Kč a přijetí dotace ve
výši 477.633Kč z „Programu poskytování podpory PGRLF,a.s.“, (úhrada DPH). Včetně rozpočtových změn.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 14 bylo schváleno.
15. Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí finanční podpory z fondu PGRLF a.s.
Starosta přečetl návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory ve výši 477.633Kč z
„Programu poskytování podpory PGRLF,a.s.“, (úhrada DPH).
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16. Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích r.2011.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové změny v příjmech a výdajích RO č.5 /26/10/2011.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 16 bylo schváleno.
17. Všeobecné informace.
18. Diskuse a připomínky.
19. Závěr.
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 23:25 hod.

Zapsal:

……….…………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé:
…..………………
Luboš Kunart

….……………………
Ing.A.Rabiňák
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Usnesení
Ze 7. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 26.10.2011.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
1. Schvaluje ověřovateli zápisu Luboše Kunarta a Ing. Alexandera Rabiňáka a zapisovatelem je Luděk Luňák.
2. Schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. Bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
4. Schvaluje přeúčtování nerozděleného zisku r.2010 ve výši 811.633,91Kč z položky 431 na 432.
5. Schvaluje darovací smlouvu na sadu výpočetní techniky ve výši 52.896Kč, která byla pořízena v rámci
projektu „Internetizace knihoven Královehradeckého kraje“.
6. Schvaluje projektovou dokumentaci na opravu Horecké zvoničky v návsi, kterou vypracoval projektant
Bohuslav Obst DiS.
7. Schvaluje vypracování nové vyhlášky o místním poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu takto,
občané do 15let 350kč, nad 15let 400kč za nemovitost 400Kč.
8. Schvaluje podání žádosti o dotaci z „Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje“ na r.2012 na
projekt „Oprava havarijního stavu místních komunikaci v obci Kostelecké Horky“ ve výši 1.200.000Kč.
9. Schvaluje příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku v r.2011 – viz příloha č.1.
10. Schvaluje smlouvu na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze strany obce pro INEX-SDA Kostelecké
Horky na zajištění financování projektu „Vybavení a modernizace ubytovny Střediska environmentální
výchovy“ ve výši 121.046Kč.
11. Schvaluje smlouvu na nevratný účelový příspěvek ze strany obce pro INEX-SDA Kostelecké Horky na
dofinancování projektu „Vybavení a modernizace ubytovny Střediska environmentální výchovy“ ve výši
80.697Kč.
12. Schvaluje neinvestiční příspěvek na náklady školských zařízení zřizovaných obcí Skořenice ve výši
13.500Kč.
13. Schvaluje storno části neinvestičního příspěvku ve výši 9.326Kč z důvodu snížení podílu dotace
mikroregionu DSO Brodec.
14. Schvaluje přijetí dotace na projekt „Cesty k rozvoji a odpočinku“ v celkové částce 1.211.883Kč z toho
investiční část 46.511,97Kč neinvestiční část 1.165.371,03Kč a přijetí dotace ve výši 477.633Kč z „Programu
poskytování podpory PGRLF,a.s.“, (úhrada DPH). Včetně rozpočtových změn.
15. Schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory ve výši 477.633Kč z „Programu poskytování podpory
PGRLF,a.s.“, (úhrada DPH).
16. Schvaluje rozpočtové změny v příjmech a výdajích r.2011 dle těchto rozpočtových opatření č.4/30/8/2011,
č.5/26/10/2011, č.6/26/10/2011.

……………….

………………………

Luboš Kunart

Luděk Luňák

místostarosta obce

starosta obce
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