Zápis
z 10. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 6.4.2012.
Program:
Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Návrh na schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Návrh na schválení smlouvy o dílo na změnu č.1 Územního plánu obce.
Návrh na schválení dodatku č. 1 ke „Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému FENIX“ č. F-10-01755 – modul MAJETEK, REGISTR OBYVATEL
s firmou Asseco Solutions, a.s.
6. Návrh na schválení nákupu pozemků.
7. Návrh na schválení obnovy a zalesnění obecního lesa.
8. Návrh na schválení rozpočtových změn.
9. Návrh na schválení nového značení budovy č.58.
10. Všeobecné informace.
11. Diskuse a připomínky.
12. Závěr.

1.
2.
3.
4.
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1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Starosta obce Luděk Luňák zahájil v 18.00 hodin 10. 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 6 zastupitelů a jednání je usnášeníschopné a za ověřovatele zápisu navrhl
Ing.Alexandera Rabiňáka a Luboše Kunarta, zapisovatelem je určen Luděk Luňák.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Alexandera Rabiňáka a Luboše Kunarta a
zapisovatele Luďka Luňáka.
Pro: 6, 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 další návrh na doplnění.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
Pro: 6, 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 usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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4. Návrh na schválení smlouvy o dílo na změnu ÚP.
Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy o dílo s panem architektem Ing.Karlem Novotným na zhotovení
změny územně plánovací dokumentace. Cena za provedenou změnu bude uhrazena na základě smluv
s navrhovateli změn.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu s panem architektem Ing. Karlem Novotným na
zhotovení změny č.1 ÚPO Kostelecké Horky. Cena a úhrada díla je řešena samostatnými smlouvami mezi
zhotovitelem na straně jedné a na straně druhé navrhovateli změn - fyzickými osobami požadující změnu
ÚPO.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke „Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému FENIX“ č. F-10-01755 – modul MAJETEK a REGISTR OBYVATEL s firmou
Asseco Solutions, a.s.
Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č.1, který řeší implementaci a provozní podporu pro modul majetek
a registr obyvatel s firmou Asseco Soloutions, a.s.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke „Smlouvě o užití, implementaci a provozní
podpoře informačního systému FENIX“ č. F-10-01755 – modul MAJETEK a REGISTR OBYVATEL s firmou
Asseco Solutions, a.s., celkem ve výši 7.200Kč(softwarové moduly), upgrade nových modulů 5.400Kč.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.5 bylo schváleno.
6. Návrh na schválení nákupu pozemků.
Starosta předložil nabídku realitní kanceláře RE-MAX na odprodej části pozemků pana Zdeňka a Jiřího
Morávkových, bohužel si majitelé prodej pozemků po částech nepřejí.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí, že pozemky Morávkových nelze od realitní kanceláře REMAX odkoupit, protože si nepřejí jejich rozdělení.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že nelze pozemky odkoupit.
7. Návrh na schválení obnovy a zalesnění obecního lesa.
Pan Ing.Alexander Rabiňák přednesl návrh na zalesnění a obnovu obecního lesa. Zdůraznil, že je třeba les
vyčistit od polomů a náletů, kolem pozemku postavit nové kolíky s oplocenkou a teprve potom vysázet nové
stromky.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje obnovu a zalesnění obecního lesa ve výši 20.000Kč. Včetně
rozpočtového opatření. Schvaluje podání hlášení o polámání porostu a podání žádosti o dotaci na zalesnění.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
8. Návrh na schválení rozpočtových změn.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, která se provádí
rozpočtovým opatřením RO č.3 06/04/2012.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.8 bylo schváleno.
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9. Návrh na schválení nového značení budovy č.58.
Starosta seznámil zastupitele s návrhy a jednotlivými nabídkami firem
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení smaltovaných oválů, jeden s textem Obecní úřad
Kostelecké Horky – bílé písmo na modrém podkladu se státním znakem a druhý s textem Obec Kostelecké
Horky – bílé písmo na modrém podkladu se znakem obce, které budou umístěny na budovu Kulturního domu.
Schvaluje pořízení tabulek s číslem popisným na budovy ve vlastnictví obce: hasičárna č.60, vodárna č.61,
budova bývalé prodejny č.15, budova bývalé školy č.57, budova kulturního domu č.58.
Pro:6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.9 bylo schváleno.
10. Všeobecné informace.
Odpověď firmy Oredo na žádost obcí o změnu jízdního řádu autobusového spoje, který přijíždí do Chocně
v 5:15 a nenavazuje na vlakovou přípoj 5:09 směr OU, 5:13 směr VM, 5:10 směr PA a spoj, který přijíždí do
Chocně v 7:15 a nenavazuje na vlakovou přípoj v 7:07 směr OU, 7:14 směr VM, 7:03 směr PA.
Zvonička zahájení prací na opravě zvoničky.
Dotace z POV DSO Brodec - celková investice 500.000Kč - požadovaná investice 250.000Kč - schválená
dotace 210.000Kč. Zatím nepřiděleno.
Dotace z POV DSO Orlice - celková investice 500.000Kč - požadovaná investice 250.000Kč - schválená
dotace 210.000Kč. Pro obec celková investice 18.700Kč - dotace 8.700Kč. Zatím nepřiděleno.
Výsledek POV obce jsme v zásobníku dotací zhruba uprostřed na 24.místě s 50 body žádost byla podána na
cel. Částku 1.200.000Kč požadovaná dotace byla 600.000kč předběžně schváleno bylo 570.000Kč. Pokud
budou během roku další peníze v rozpočtu kraje je pravděpodobné, že budou vyhlášena další kola, takže
nejsme úplně bez šance.
11. Diskuse a připomínky.
12. Závěr.
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:10 hod.

Zapsal:.. …………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé:

…..…………………………

….……………………

Ing.Alexander Rabiňák

Luboš Kunart
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Usnesení
z 10. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 6.4.2012.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání :
1. Schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Alexandera Rabiňáka a Luboše Kunarta a zapisovatele Luďka Luňáka.
2. Schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. Bere na vědomí usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
4. Schvaluje smlouvu s panem architektem Ing. Karlem Novotným na zhotovení změny č.1 ÚPO Kostelecké
Horky. Cena a úhrada díla je řešena samostatnými smlouvami mezi zhotovitelem na straně jedné a na
straně druhé navrhovateli změn - fyzickými osobami požadující změnu ÚPO.
5. Schvaluje dodatek č. 1 ke „Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX“
č. F-10-01755 – modul MAJETEK a REGISTR OBYVATEL s firmou Asseco Solutions, a.s., celkem ve výši
7.200Kč(softwarové moduly), upgrade nových modulů 5.400Kč.
6. Bere na vědomí, že pozemky Morávkových nelze od realitní kanceláře RE-MAX odkoupit, protože si nepřejí
jejich rozdělení.
7. Schvaluje obnovu a zalesnění obecního lesa ve výši 20.000Kč. Včetně rozpočtového opatření. Schvaluje
podání hlášení o polámání porostu a podání žádosti o dotaci na zalesnění.
8. Schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, která se provádí rozpočtovým opatřením RO č.3
06/04/2012.
9. Schvaluje pořízení smaltovaných oválů, jeden s textem Obecní úřad Kostelecké Horky – bílé písmo na
modrém podkladu se státním znakem a druhý s textem Obec Kostelecké Horky – bílé písmo na modrém
podkladu se znakem obce, které budou umístěny na budovu Kulturního domu. Schvaluje pořízení tabulek
s číslem popisným na budovy ve vlastnictví obce: hasičárna č.60, vodárna č.61, budova bývalé prodejny
č.15, budova bývalé školy č.57, budova kulturního domu č.58.

…………………….

………………………

Luboš Kunart

Luděk Luňák

místostarosta obce

starosta obce
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