Zápis
z 8. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 28.12. 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 rozpočtového provizoria v r.2012.
Návrh na schválení rozpočtového výhledu na r.2012-2015 .
Informace o projektu „Obnova památek na dohled z Homole“
Informace o podání žádosti do POV Královehradeckého kraje r.2012.
Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích r.2011.
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Schválení usnesení.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.

Místostarosta obce Luboš Kunart zahájil v 17.00 hodin 8.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 Ing.Alexandera Rabiňáka a Romana Frankotu a
zapisovatelem je Luboš Kunart.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovateli zápisu Ing.Alexandera Rabiňáka a Romana
Frankotu a zapisovatele Luboš Kunart.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.1 bylo schváleno.
2. Návrh na schválení programu zasedání.

Místostarosta 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.

Místostarosta 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 rozpočtového provizoria v r. 2012.

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodaření obce v roce 2012 dle rozpočtového
provizoria – budou hrazeny pouze nezbytné výdaje spojené s chodem obce včetně výdajů v případě
hromadných neštěstí a přírodních katastrof a budou placeny předepsané závazky (konkrétně
doplatek finanční výpomoci ve výši 171 990,50 Kč pro NAD ORLICÍ o.p.s.) do doby než bude řádně
schválen rozpočet na rok 2012.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na r.2013-2016.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled - investiční výdaje
rozpočtu v letech 2012-2015 budou směřovat do přípravy a realizace projektů, které budou prioritně
řešit realizaci rekonstrukce a opravy místních komunikací ve vlastnictví obce. Do rozpočtu se budou
promítat půjčky a vratky na financování případných projektů, spolků, neziskových a příspěvkových
organizací v obci.
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 1 648 000,- Kč.
Místostarosta seznámil zastupitele s projektovou dokumentací na opravu Horecké zvoničky v návsi.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje úhradu nákladů na pořízení projektové dokumentace
na opravu Horecké zvoničky v návsi ve výši 7.608 Kč.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
7. Informace o podání žádosti do POV Královehradeckého kraje r.2012.

Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti výši do POV ve výši 1.200.000 kč.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.

8. Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích r.2011.

Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové změny v příjmech a výdajích dle přílohy č.1.
Pro:5 , Zdržel se: 0, Proti: 5, Usnesení č.8 bylo schváleno.
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9. Seznámení s provedenou inventarizací majetku v r.2011.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedením inventarizace majetku v roce 2011.
Inventarizační komise navrhuje projednat budoucí využití, popřípadě vyřazení některých položek.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí provedení inventarizace majetku v r.2011 ke dni
30. 11. 2011. Bez připomínek.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.9 bylo schváleno.
10. Návrh na schválení smlouvy o návratné finanční výpomoci ve výši 155 000 Kč

Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o poskytnutí finanční návratné výpomoci ze
strany obce Sboru dobrovolných hasičů Kostelecké Horky ve výši 155 000 Kč na předfinancování
projektu Vybavení pro pořádání hasičských soutěží, slavností a výstav podpořeného dotací
z Programu rozvoje venkova. Viz příloha č.2. Včetně rozpočtového opatření.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci obce Sboru
dobrovolných hasičů ve výši 155 000 Kč na předfinancování projektu Vybavení pro pořádání
hasičských soutěží, slavností a výstav podpořeného dotací z Programu rozvoje venkova. Včetně
rozpočtového opatření.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.10 bylo schváleno.
11. Všeobecné informace.

Dne 14. 12. 2011 byla vyvěšena nová vyhláška o odpadech č.1/2012, znění vyhlášky bylo upraveno
dle platných zákonů, úlevy a výše poplatku členěného dle věku zůstala dle usnesení z minulého
zasedání nezměněna účinnosti nabývá dne 1. 1. 2012 a zrušuje se tímto vyhláška č.1/2009.
Zahájili jsme opravu čerpací stanice bylo zakoupeno nové čerpadlo v hodnotě 8.500 Kč z opravny
v České lípě.
12. Diskuse a připomínky.
13. Závěr.

Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 19:00 hod.
Zapsal:
…………………
Luboš Kunart
Ověřovatelé:

….…………………………
Ing.Alexander Rabiňák

….……………………
Roman Frankota
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Usnesení
z 8. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 28. 12. 2011.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
1. Schvaluje ověřovateli zápisu Ing.Alexandera Rabiňáka a Romana Frankotu a zapisovatele
Luboše Kunarta.
2. Schvaluje doplněný program zasedání.
3. Bere na vědomí usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
4. Schvaluje hospodaření obce v roce 2012 dle rozpočtového provizoria – budou hrazeny pouze
nezbytné výdaje spojené s chodem obce včetně výdajů v případě hromadných neštěstí a
přírodních katastrof a budou placeny předepsané závazky (konkrétně doplatek finanční
výpomoci ve výši 171 990,50 Kč pro NAD ORLICÍ o.p.s.) do doby než bude řádně schválen
rozpočet na rok 2012.
5. Schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled - investiční výdaje rozpočtu v letech 2012-2015
budou směřovat do přípravy a realizace projektů, které budou prioritně řešit realizaci
rekonstrukce a opravy místních komunikací ve vlastnictví obce. Do rozpočtu se budou
promítat půjčky a vratky na financování případných projektů, spolků, neziskových a
příspěvkových organizací v obci.
6. Schvaluje úhradu nákladů na pořízení projektové dokumentace na opravu Horecké zvoničky
v návsi ve výši 7.608 Kč.
7. Schvaluje rozpočtové změny v příjmech a výdajích dle přílohy č.1.
8. Bere na vědomí provedení inventarizace majetku v r. 2011 ke dni 30. 11. 2011. Bez
připomínek.
9. Schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci obce Sboru dobrovolných hasičů
Kostelecké Horky ve výši 155 000 Kč na předfinancování projektu Vybavení pro pořádání
hasičských soutěží, slavností a výstav podpořeného dotací z Programu rozvoje venkova,viz
příloha č.2. Včetně rozpočtových opatření.

…………………………
Ing.Alexander Rabiňák
zastupitel obce

………………………
Luboš Kunart
místostarosta obce
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