Zápis z 6. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 20.7. 2011.

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 mimořádného příspěvku na dotaci DSO Brodec.
Návrh na schválení mimořádného příspěvku na dotaci pečovatele svazku DSO Brodec.
Dotace na projekt „Obnova památek na dohled z Homole“ - celková výše projektu je 1.648. 000Kč.
Návrh na schválení projektových návrhů na opravu budovy bývalé prodejny.
Návrh na snížení nájmu INEXU - SDA Kostelecké Horky v budově Horecké školy.
Finanční výpomoc pro místní finanční skupinu MAS NAD ORLICÍ.
Návrh na nákup pozemků od Lesů ČR s.p., parc.č.137/3, parc.č.st.88, parc.č.st.67/3.
Návrh na schválení zadání změny č.1 územního plánu Kostelecké Horky
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Starosta obce Luděk Luňák zahájil v 19.00 hodin 6. 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 7 zastupitelů a jednání je usnášeníschopné a určil zapisovatelkou paní Ilonu
Kunartovou.a za ověřovatele zápisu navrhl Ing. Alexandera Rabiňáka a Luboše Kunarta.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovateli zápisu Ing.Alexandera Rabiňáka a Luboše Kunarta.
Pro: 7, 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 ani návrh na doplnění.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
Pro: 7, 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.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Návrh na schválení mimořádného příspěvku na dotaci DSO Brodec.
Starosta seznámil zastupitele s příspěvkem na dotaci DSO Brodec. Výše neinvestičního příspěvku na projekt
„Vesnice pro život II.“ ve výši 15.600Kč. Včetně rozpočtového opatření.
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje mimořádný neinvestiční příspěvek DSO Brodec na projekt
„Vesnice pro život“ ve výši 15.600Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení mimořádného příspěvku na dotaci pečovatele svazku DSO Brodec.
Starosta seznámil zastupitele s příspěvkem na dotaci DSO Brodec. Výše neinvestičního příspěvku na projekt
„Manažer obcí svazku DSO Brodec“ ve výši 2.200Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje mimořádný neinvestiční příspěvek DSO Brodec na projekt
„Manažer obcí svazku DSO Brodec“ ve výši 2.200Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Dotace na projekt „Obnova památek na dohled z Homole“ - celková výše projektu je 1. 648.000Kč.
Starosta seznámil zastupitele s dotací na projekt „Obnova památek na dohled z Homole“. Celková výše
projektu je 1.648.000Kč. V rámci tohoto projektu bude opravena zvonice na návsi a kříž v polích u Záduše..
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dotaci na projekt „Obnova památek na dohled z Homole“.
Celková výše projektu je 1.648.000Kč. V rámci tohoto projektu bude opravena zvonice na návsi a kříž v polích
u Záduše.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
7. Návrh na schválení projektových návrhů na opravu budovy bývalé prodejny.
Starosta připomněl, že e o využití budovy č.p.15 - bývalá prodejna se jednalo již několikrát. Bohužel nikdo
zatím nepřišel s veřejně přijatelným návrhem, jak tuto budovu využít. Postupně by měli jednotlivé části budovy
být využity, jako výstavní a společenská místnost a posilovna se zázemím pro občerstvení. Požádal tedy
zastupitele a občany, zda by se opět k danému problému nevyjádřili.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje využít po nutných úpravách budovu č.p.15 - bývalá prodejna pro
kulturní a sportovní vyžití všech občanů obce. Postupně budou jednotlivé části budovy využity, jako výstavní a
společenská místnost a posilovna se zázemím pro občerstvení.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
8. Návrh na snížení nájmu INEX - SDA Kostelecké Horky v budově bývalé školy.
Byl přečten dopis (viz. příloha č. 1.) od organizace INEX - SDA Kostelecké Horky na snížení nájmu v budově
bývalé školy. S tím zastupitelstvo nesouhlasí, navrhuje splátkový kalendář a bližší prozkoumání nákladů.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo po projednání neschvaluje snížení nájmu INEX - SDA Kostelecké Horky v budově bývalé školy.
Pro:0 , Zdržel se: 0, Proti: 7, Usnesení č.8 nebylo schváleno.
9. Finanční výpomoc pro místní akční skupinu MAS NAD ORLICÍ.
Mgr. Petr Kulíšek přednesl požadavek na nevratný účelový finanční příspěvek, který bude převeden na účet
MAS ve výši 34.000Kč. Účelem příspěvku je zajištění dofinancování projektu Spolupráce: „Obnova památek
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na dohled z Homole“, konkrétně se jedná o předfinancování technického zhodnocení objektu zvoničky v návsi
a křížku v Kosteleckých Horkách.
Mgr. Petr Kulíšek požádal o návratnou finanční výpomoc pro MAS na zajištění financování projektu „Obnova
památek na dohled z Homole“, která bude na účet MAS odeslána ve výši 306.000Kč. MAS se zavazuje vrátit
finanční výpomoc a k ní náležející částky úroku na účet obce obratem po obdržení dotace SZIF, nejpozději do
31.12.2012.
Mgr. Petr Kulíšek požádal o návratnou finanční výpomoc pro MAS na zajištění financování projektu
Spolupráce „venkovské komunitní školy- rozvoj celoživotního vzdělávání v regionech České republiky“ peníze
budou použity na výměnu oken a dveří v budově školy. Návratná finanční výpomoc bude na účet MAS
odeslána ve výši 99.000Kč. MAS se zavazuje vrátit finanční výpomoc a k ní náležející částky úroku na účet
obce obratem po obdržení dotace SZIF, nejpozději do 30.9.2011.
Mgr. Petr Kulíšek požádal o návratnou finanční výpomoc pro MAS na zajištění financování projektu
Spolupráce „Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce“, jedná se o předfinancování technického
zhodnocení budovy školy (oprava podlah, odstranění příčky, opravy omítek a výměna elektroinstalace,
výměna dveří a související práce). Návratná finanční výpomoc bude na účet MAS odeslána ve výši
400.000Kč. MAS se zavazuje vrátit finanční výpomoc a k ní náležející částky úroku na účet obce obratem po
obdržení dotace SZIF, nejpozději do 31.10.2012.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účelový finanční příspěvek ve výši 34.000Kč a návratnou finanční
výpomoc ve výši 306.000Kč; 99.000Kč; 400.000Kč dle přiložených smluv viz. přílohy č. 2;3;4;5. Včetně
rozpočtového opatření.
Pro: 6, Zdržel se: 1, Proti: 0, Usnesení č.9 bylo schváleno.
10. Návrh na nákup pozemků od Lesů ČR s.p., parc.č.137/3, parc.č.st.88, parc.č.st.67/3.
Starosta vysvětlil situaci ohledně pozemků pod budovou vodárny, připomněl, že obec platí za pronájem
pozemků s.p. Lesy ČR vysoké nájemné a je proto výhodné i pro zamýšlenou opravu vodárny tyto pozemky
koupit.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr nákupu pozemků parc.č.137/3 – ostatní plocha o výměře
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1061m , parc.č. st.88 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45m , parc.č. st.67/3 – zastavěná plocha a
2
nádvoří o výměře 35m vše v k.ú.Kostelecké Horky.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.10 bylo schváleno.
11. Návrh na schválení zadání změny č.1 územního plánu Kostelecké Horky
Starosta přečetl návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Kostelecké Horky. Tato změna je rozšířena o
vymezení plochy na vybudování polní dráhy s rozchodem 450 mm, jako železniční atrakci. Navrhované
funkční využití plocha rekreace se specifickým využitím – navrhovatel pan Alexander Bažov.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zadání změny č.1 územního plánu Kostelecké Horky dle § 47
odst. 5) v souladu s § 55 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon).
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.11 bylo schváleno.

12. Všeobecné informace.
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13. Diskuse a připomínky.
14. Závěr.
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 23:30 hod.

Zapsala:

…………………
Ilona Kunartová

Ověřovatelé:
……………….
Ing. A. Rabiňák

……………………
Luboš Kunart
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Usnesení

Z 6. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 20.7.2011.

Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
1. Schvaluje ověřovateli zápisu Ing.Alexandera Rabiňáka a Luboše Kunarta.
2. Schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. Bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
4. Schvaluje mimořádný neinvestiční příspěvek DSO Brodec na projekt „Vesnice pro život“ ve výši
15.600Kč. Včetně rozpočtového opatření.
5. Schvaluje mimořádný neinvestiční příspěvek DSO Brodec na projekt „Manažer obcí svazku DSO Brodec“
ve výši 2.200Kč. Včetně rozpočtového opatření.
6. Schvaluje dotaci na projekt „Obnova památek na dohled z Homole“. Celková výše projektu je
1.648.000Kč. V rámci tohoto projektu bude opravena zvonice na návsi a křížek v polích u Záduše.
7. Schvaluje využít po nutných úpravách budovu č.p.15 - bývalá prodejna pro kulturní a sportovní vyžití
všech občanů obce. Postupně budou jednotlivé části budovy využity, jako výstavní a společenská místnost
a posilovna se zázemím pro občerstvení.
8. Neschvaluje snížení nájmu INEX - SDA Kostelecké Horky v budově bývalé školy.
9. Schvaluje účelový finanční příspěvek ve výši 34.000Kč a návratnou finanční výpomoc ve výši 306.000Kč;
99.000Kč; 400.000Kč dle přiložených smluv viz. přílohy č. 2;3;4;5. Včetně rozpočtového opatření.
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10. Schvaluje záměr nákupu pozemků parc.č.137/3 – ostatní plocha o výměře 1061m , parc.č. st.88 –
2
2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45m , parc.č. st.67/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35m
vše v k.ú.Kostelecké Horky.
11. Schvaluje zadání změny č.1 územního plánu Kostelecké Horky dle § 47 odst. 5) v souladu s § 55 odst. 2)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon).

……………….

………………

Luboš Kunart

Luděk Luňák

místostarosta obce

starosta obce
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