Zápis
z 9. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 8.2.2012.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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 ve výši 385.453,- Kč.
Návrh na schválení rozpočtu na rok 2012.
Návrh na schválení smlouvy na „Odvod části výtěžku na veřejně prospěšný účel“ s firmou GAPA GROUP,
a.s. ve výši 350.000Kč.
Návrh na schválení dodatků smluv s firmou Ekola České Libchavy s.r.o.
Návrh na schválení dohody s městem Choceň o poskytnutí finančních prostředků na náklady školských
zařízení zřizovaných městem na základě ustanovení § 178, odst. 6 zák. č. 561/2004 Sb.
Návrh na schválení smluv o poskytnutí příspěvků pro NAD ORLICÍ, o.p.s. a INEX-SDA Kostelecké Horky.
Projednání vypořádání změn nastalých v minulosti postavením silnice Rájec – Smetana v kat. území
Kostelecké Horky s vlastníky pozemků.
Projednání vybudování větve vodovodu v horní části obce.
Návrh na schválení připojení se k žádosti okolních obcí o změnu jízdního řádu autobusového spojení do
Chocně.
Návrh na rozpočtová opatření.
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Starosta obce Luděk Luňák zahájil v 18.00 hodin 9.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 Lenku
Snítilou a Romana Frankotu a zapisovatelem je určena Ilona Nedvídková.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovateli zápisu Lenku Snítilou a Romana Frankotu a
zapisovatelku Ilonu Nedvídkovou.
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 ani další návrh na doplnění.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navržený a 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. Návrh na schválení přijetí daru od firmy Písník Kinský s.r.o. 385.453Kč
Starosta předložil zastupitelům dopis od firmy Písník Kinský s.r.o. Na základě smlouvy ze dne 7.7.2005 v něm
sdělují výši daru obci Kostelecké Horky. Jedná se o dar ve výši 385.453Kč. S ohledem na výši daru žádají o
souhlas zastupitelstva, vyplatit dar ve čtyřech splátkách a to 100.000Kč do konce února 2012; 100.000Kč do
konce března 2012; 100.000Kč do konce dubna 2012 a 85.453Kč do konce května 2012.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí daru od firmy Písník Kinský ve výši 385.453Kč v těchto
splátkách 100.000Kč do konce února 2012; 100.000Kč do konce března 2012; 100.000Kč do konce dubna
2012 a 85.453Kč do konce května 2012.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení rozpočtu obce pro rok 2012.
Starosta přečetl návrh rozpočtu a vysvětlil a zdůvodnil výši jednotlivých položek v příjmech a výdajích.
Rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední desce fyzické i elektronické od 16.1.do 31.1.2012.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet na rok 2012. Celkové příjmy: 3.835.587Kč, celkové
výdaje: 3.022.642Kč, zůstatek na účtu ČS z roku 2011: 3.022.642Kč k přerozdělení 4.996.929Kč, rozpočet je
sestaven jako přebytkový. Viz příloha č.1.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Návrh na schválení smlouvy na „Odvod části výtěžku na veřejně prospěšný účel“ s firmou GAPA
GROUP, a.s. ve výši 350.000Kč.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu na „Odvod části výtěžku na veřejně prospěšný účel“
s firmou GAPA GROUP, a.s. ve výši 350.000Kč.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Návrh na schválení dodatků smluv s firmou Ekola České Libchavy s.r.o.
Starosta seznámil zastupitele s novými návrhy dodatků smluv s firmou Ekola České Libchavy s.r.o.
1) Dodatek č. 6 - Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu pro
rok 2012
2) Dodatek č. 10 - Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu pro rok 2012.
3) Dodatek č. 10 - Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob pro
rok 2012.
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Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatek č. 6 - Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování
nebezpečných složek komunálního odpadu pro rok 2012. Dodatek č. 10 - Smlouvy o dílo na služby spojené
s tříděním odpadu pro rok 2012. Dodatek č. 10 - Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu
z odpadových nádob pro rok 2012.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
8. Návrh na schválení dohody s městem Choceň o poskytnutí finančních prostředků na náklady
školských zařízení zřizovaných městem na základě ustanovení § 178, odst. 6 zák. č. 561/2004 Sb.,
školského zákona.
Starosta předložil zastupitelstvu obce „Dohodu o poskytnutí finančních prostředků na náklady školských
zařízení zřizovaných Městem Choceň“, vyhotovenou na základě ustanovení § 178, odst. 6 zák. č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění. Jedná se o částku ve výši 12.000,- Kč jakožto neinvestiční náklady připadající na úhradu nákladů
spojených s plněním školní docházky žáků za období školního roku 2011/2012. Tuto částku bude třeba
uhradit na základě této dohody ve výši 50 % do 30.4.2012 a zbývajících 50% do 30.9.2012.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje „Dohodu o poskytnutí finančních prostředků na náklady školských
zařízení zřizovaných Městem Choceň“, ve výši 12.000,- Kč jakožto neinvestiční náklady připadající na úhradu
nákladů spojených s plněním školní docházky žáků za období školního roku 2011/2012.vyhotovenou na
základě ustanovení § 178, odst. 6 zák. č. 561/2004 Sb., a úhradu ve výši 50 % do 30.4.2012 a zbývajících
50% do 30.9.2012.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.8 bylo schváleno.
9. Návrh na schválení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci a účelovém finančním
příspěvku pro NAD ORLICÍ, o.p.s. a INEX-SDA Kostelecké Horky.
Starosta obce předložil zastupitelům 3 návrhy smluv, které již 11.1.2012 projednával finanční výbor :
1) Smlouva s NAD ORLICÍ, o. p. s. (dále jen MAS) o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce na
zajištění financování projektu Spolupráce: “Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce“ ve
výši 600.000Kč jedná se o předfinancování technického zhodnocení budovy č. p. 57 (bývalá škola –
oprava podlah, odstranění příčky, opravy omítek a výměna elektroinstalace, výměna dveří a
související práce), která je v majetku obce. MAS se zavazuje vrátit finanční výpomoc a k ní náležející
částky 1% úroku na účet obce obratem po proplacení dotace SZIF, nejpozději do 31.10.2012.
Celková investice ve výši Kč 666.667Kč do objektu č. p. 57 bude po 31.12.2016 bezúplatně
převedena na obec Kostelecké Horky.
2) Smlouva s INEX-SDA Kostelecké Horky o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce na zajištění
financování projektu „ Vybavení a modernizace ubytovny Střediska environmentální výchovy“ ve výši
56.100Kč jedná se o technické zhodnocení objektu školy č. p. 57 renovací podlah, výměnou vedení
rozvodů topení v Cu, novou elektroinstalací v části ubytovny. INEX-SDA Kostelecké Horky se
zavazuje vrátit finanční výpomoc a k ní náležející částky 1% úroku na účet obce obratem po
proplacení dotace SZIF, nejpozději do 31.12.2012.
3) Smlouva s INEX-SDA Kostelecké Horky o účelovém finančním příspěvku z rozpočtu obce na zajištění
dofinancování projektu Spolupráce: „Vybavení a modernizace ubytovny environmentální výchovy“ ve
výši 124.778Kč jedná se o technické zhodnocení objektu školy č. p. 57 renovací podlah, výměnou
vedení rozvodů topení v Cu, novou elektroinstalací v části ubytovny. Celková investice ve výši
201.743,- Kč na kterou je poskytován příspěvek ve výši 124.778KčKč, bude po 31.10.2017 bezúplatně
převedena na obec. Předmětem převodu bude majetek pořízený v hodnotě 201.743Kč.
Finanční výbor tyto smlouvy přezkoumal a doporučuje je ke schválení.
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Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu s NAD ORLICÍ, o. p. s. (dále jen MAS) o návratné
finanční výpomoci z rozpočtu obce na zajištění financování projektu Spolupráce: “Rozvoj zázemí venkovského
vzdělávání a spolupráce“ ve výši 600.000Kč.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu s INEX-SDA Kostelecké Horky o návratné finanční
výpomoci z rozpočtu obce na zajištění financování projektu „ Vybavení a modernizace ubytovny Střediska
environmentální výchovy“ ve výši 56.100Kč.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu s INEX-SDA Kostelecké Horky o účelovém finančním
příspěvku z rozpočtu obce na zajištění dofinancování projektu Spolupráce: „Vybavení a modernizace ubytovny
environmentální výchovy“ ve výši 124.778Kč.
Pro:4 , Zdržel se: 1, Proti: 0, Usnesení č.9 bylo schváleno.
10. Projednání vypořádání změn nastalých v minulosti postavením silnice Rájec – Smetana v kat.
území Kostelecké Horky s vlastníky pozemků.
Starosta seznámil zastupitele s geometrickým plánem č.j.79/39 z 27.9.1939, podle kterého měli být
vypořádány oddělené díly pozemků, které jsou zaměřeny a sloučeny do pozemku parc.č.862/1 silnice Rájec Smetana.
Dále přečetl dopis od ředitele pana Ing. Jana Jasanského z Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou č.j. PD-3140/2011-607 z kterého vyplývá, že pokud se
zúčastněné strany nedohodnou na vyřešení sporného vlastnického práva (např. formou notářského zápisu
osvědčujícího vydržení vlastnického práva nebo kupní smlouvou), musí být případná změna vlastnického
práva k předmětným nemovitostem deklarována rozsudkem příslušného soudu ve věci určení práva či
právního vztahu k nemovitosti (tzv.určovací žaloba ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) občanského soudního
řádu). Pokud nebudou předloženy další dokumenty prokazující, že ke změně vlastnictví prokazatelně došlo
není možné ze strany obce řešit tento spor jinak než výše uvedenými možnostmi.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

11. Projednání vybudování větve vodovodu v horní části obce.
Starosta obce požádal občany, zda mají nějaké návrhy a požadavky na vybudování větve vodovodu v horní
části obce. Prozatím nepřišel nikdo s nějakým konkrétním návrhem. Bylo pouze konstatováno, že v budoucnu
by bylo dobré vybudovat vodovodní řad na který by se mohly napojit jednotlivé nemovitosti v části „Náves“.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

12. Návrh na připojení se k žádosti okolních obcí o změnu autobusového spojení
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí, aby se změnili jízdní řády 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.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje připojení k žádosti okolních obcí o změnu jízdního řádu a
posunutí autobusových spojů s příjezdem do Chocně 5:15 a 7:15 o 20minut dříve.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 10 bylo schváleno.

13. Návrh na rozpočtová opatření.
Starosta přečetl návrh na rozpočtová opatření a vysvětlil jednotlivé položky..
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Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje tyto rozpočtové změny, navýšení výdajů na finanční příspěvek ve
výši 124.778Kč a finanční výpomoc ve výši 656.100Kč. Rozpočtové opatření č.1/0802_2012 na výše uvedené
částky. Rozpočtové opatření č.2/0802/2012 příjem daru (Gapa) bude provedeno až po podpisu smlouvy.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 11 bylo schváleno.

14. Všeobecné informace.

15. Diskuse a připomínky.

16. Závěr.
Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hod.

…………………

Zapsala:

Ilona Nedvídková

Ověřovatelé:

…..…………………………

….……………………

Lenka Snítilá

Roman Frankota
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Usnesení
z 9. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 8.2.2012.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání :
1. Schvaluje ověřovateli zápisu Lenku Snítilou a Romana Frankotu a zapisovatelku Ilonu Nedvídkovou.
2. Schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. Bere na vědomí usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
4. Schvaluje po projednání přijetí daru od firmy Písník Kinský ve výši 385.453Kč v těchto splátkách 100.000,Kč do konce února 2012; 100.000,-Kč do konce března 2012; 100.000,-Kč do konce dubna 2012 a
85.453,- Kč do konce května 2012.
5. Schvaluje rozpočet na rok 2012. Celkové příjmy: 3.835.587Kč, celkové výdaje: 3.022.642Kč, zústatek na
účtu ČS z roku 2011: 3.022.642Kč k přerozdělení 4.996.929Kč, rozpočet je sestaven jako přebytkový. Viz
příloha č.1.
6. Schvaluje smlouvu na „Odvod části výtěžku na veřejně prospěšný účel“ s firmou GAPA GROUP, a.s. ve
výši 350.000Kč.
7. Schvaluje dodatek č. 6 - Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního
odpadu pro rok 2012. Dodatek č. 10 - Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu pro rok 2012.
Dodatek č. 10 - Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob pro rok
2012.
8. Schvaluje „Dohodu o poskytnutí finančních prostředků na náklady školských zařízení zřizovaných Městem
Choceň“, ve výši 12.000,- Kč jakožto neinvestiční náklady připadající na úhradu nákladů spojených
s plněním školní docházky žáků za období školního roku 2011/2012.vyhotovenou na základě ustanovení §
178, odst. 6 zák. č. 561/2004 Sb., a úhradu ve výši 50 % do 30.4.2012 a zbývajících 50% do 30.9.2012.
9. Schvaluje smlouvu s NAD ORLICÍ, o. p. s. (dále jen MAS) o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce
na zajištění financování projektu Spolupráce: “Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce“ ve
výši 600.000Kč.
10. Schvaluje smlouvu s INEX-SDA Kostelecké Horky o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce na
zajištění financování projektu „ Vybavení a modernizace ubytovny Střediska environmentální výchovy“ ve
výši 56.100Kč.
11. Schvaluje smlouvu s INEX-SDA Kostelecké Horky o účelovém finančním příspěvku z rozpočtu obce na
zajištění dofinancování projektu Spolupráce: „Vybavení a modernizace ubytovny environmentální výchovy“
ve výši 124.778Kč.
12. Schvaluje připojení k žádosti okolních obcí o změnu jízdního řádu a posunutí autobusových spojů s
příjezdem do Chocně 5:15 a 7:15 o 20minut dříve.
13. Schvaluje tyto rozpočtové změny, navýšení výdajů na finanční příspěvek ve výši 124.778Kč a finanční
výpomoc ve výši 656.100Kč. Rozpočtové opatření č.1/0802_2012 na výše uvedené částky. Rozpočtové
opatření č.2/0802/2012 příjem daru (Gapa) bude provedeno až po podpisu smlouvy.

…….……………….

………………………

Ilona Nedvídková

Luděk Luňák

zastupitelka obce

starosta obce
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