Zápis
z 14. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 21.11.2012.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Návrh na schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Návrh na schválení dodatků smluv s Ekolou České Libchavy na rok 2013.
Návrh na schválení smluv na odkoupení pozemků pod místními komunikacemi.
Návrh na schválení dodatků ke smlouvě na opravu památek na dohled z Homole.
Návrh na rozpočtová opatření v položkách příjmy a výdaje r.2012.
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Starosta obce Luděk Luňák zahájil v 18.00 hodin 14. 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. Za ověřovatele zápisu navrhl
Lenku Snítilou a Romana Frankotu zapisovatelem je určen Luděk Luňák.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje za ověřovatele zápisu Lenku Snítilou a Romana Frankotu
zapisovatelem je určen 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 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.
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 dodatků smluv s Ekolou České Libchavy.
Místostarosta Luboš Kunart seznámil přítomné s obsahem dodatků smluv s Ekolou České Libchavy. Dodatek
č.7 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu. Dodatek č.11
Smlouvy na služby spojené s tříděním odpadu. Dodatek č.11 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování
komunálního odpadu z odpadových nádob. Ceny byly navýšeny o 3%.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č.7 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování
nebezpečných složek komunálního odpadu. Dodatek č.11 Smlouvy na služby spojené s tříděním odpadu.
Dodatek č.11 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob na rok 2013.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení smluv na odkoupení pozemků pod místními komunikacemi.
Starosta seznámil zastupitele s tím, jak pokračuje projednávání nákupu pozemků pod místními komunikacemi
dle schváleného dokumentu o Komplexní úpravě místních a účelových komunikací. Předložil zastupitelům
geometrický plán č.113-79/2012, v kterém je zaměřeno skutečné umístění komunikace od lípy ke
Koudelkovým a kolem Starých. Vzhledem k tomu, že tato nově vytyčená cesta vede po pozemcích jiných
vlastníků je třeba tyto nově vzniklé části pozemků od jednotlivých vlastníků vykoupit pro obec, tak aby se celá
cesta nacházela na pozemcích - parcelách ve vlastnictví obce. Na pozemku parc.č.336/10 vázne dle Dohody
o omezení převodu nemovitostí RIII 62/1983 půjčka ve výši 50.000Kč od ČSTSP, toto věcné břemeno se
zavazují manželé Šponarovi, dle předložené Smlouvy o zrušení věcného břemene odstranit do 31.1.2013.
Dále předložil geometrický plán č.117-121/2012, kde je zaměřena část budoucí komunikace, která je
přístupovou cestou k přilehlým nemovitostem a na okolní pozemky a navrhl toto znění usnesení:
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dle dokumentu o Komplexní úpravě místních a účelových
komunikací kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem a smlouvu o zrušení věcného břemene, Na
základě této smlouvy obec kupuje do svého vlastnictví pozemky pod místní komunikací od lípy k panu
2
Koudelkovi č.p.14. Jedná se o pozemek parc.č.347/5 o výměře 223m za kupní cenu 6.160Kč od pana
2
Antonína Koudelky, pozemek parc.č.347/2 o výměře 294m za kupní cenu 8.120Kč od manželů Bohumíra a
2
2
Ivany Prudičových, pozemek parc.č.347/1 o výměře 215m a pozemek parc.č.336/10 o výměře 3m za kupní
2
cenu 6.020Kč od manželů Oldřicha a Marie Šponarových, pozemek parc.č.889/2 o výměře 1270m za kupní
cenu 35.090Kč od pana Václava Starého. Schvaluje Smlouvu o zrušení věcného břemene na základě, které
se manželé Šponarovi zavazují odstranit věcné břemeno Dohoda o omezení převodu nemovitostí RIII 62/1983
půjčka ve výši 50.000Kč od ČSTSP v termínu do 31.1.2013.
Schvaluje kupní smlouvu na základě, které obec kupuje do svého vlastnictví pozemek parc.č.193/3 o výměře
2
138m za kupní cenu 27.600Kč od pana Jaroslava Sedláčka. Pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.5 bylo schváleno.
6. Návrh na schválení dodatku ke smlouvě na opravu památek na dohled z Homole.
Starosta přečetl návrh dodatků smluv s Nad orlicí o.p.s., kterými se mění výše a prodlužuje termín vrácení
finančních výpomocí z rozpočtu obce v rámci projektu Oprava památek na dohled z Homole.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o návratné finanční výpomoci z rozpočtu
obce pro NAD ORLICÍ o.p.s., kterým se mění jeho výše z 306.000Kč na 333.238Kč a termín vrácení z
31.12.2012 na 31.5.2013. Dále schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o účelovém finančním příspěvku pro NAD
ORLICÍ o.p.s., jeho navýšení z 34.000Kč na 37.026Kč. Celková investice ve výši 370.264Kč bude po
31.10.2016 bezúplatně převedena na obec. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
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7. Návrh na rozpočtová opatření v položkách příjmy a výdaje r. 2012.
Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s plněním rozpočtu a předložil návrh na rozpočtová opatření
v příjmech a výdajích RO č.8 21/11/2012.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, které se provádí
rozpočtovým opatřením RO č.8 21/11/2012. viz příloha.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
8. Všeobecné informace.
Výše místního poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu se měnit nebude. Poplatek je splatný do
31.1.2013.
9. Diskuse a připomínky.

10. Závěr. Poděkoval zastupitelům za účast. Zasedání bylo ukončeno ve 19.30 hod.

Zapsal:.. …………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé:

…..…………………………
Lenka Snítilá

….……………………
Roman Frankota
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Usnesení
z 14. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 21.11.2012.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání :
1. Schvaluje ověřovatele zápisu Lenku Snítilou a Romana Frankotu a zapisovatele Luďka Luňáka.
2. Schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. Bere na vědomí usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
4. Schvaluje Dodatek č.7 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu.
Dodatek č.11 Smlouvy na služby spojené s tříděním odpadu. Dodatek č.11 Smlouvy o dílo na svoz a
odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob na rok 2013.
5. Schvaluje dle dokumentu o Komplexní úpravě místních a účelových komunikací kupní smlouvu o převodu
vlastnictví k nemovitostem a smlouvu o zrušení věcného břemene, Na základě této smlouvy obec kupuje do
svého vlastnictví pozemky pod místní komunikací od lípy k panu Koudelkovi č.p.14. Jedná se o pozemek
2
parc.č.347/5 o výměře 223m za kupní cenu 6.160Kč od pana Antonína Koudelky, pozemek parc.č.347/2 o
2
výměře 294m za kupní cenu 8.120Kč od manželů Bohumíra a Ivany Prudičových, pozemek parc.č.347/1 o
2
2
výměře 215m a pozemek parc.č.336/10 o výměře 3m za kupní cenu 6.020Kč od manželů Oldřicha a Marie
2
Šponarových, pozemek parc.č.889/2 o výměře 1270m za kupní cenu 35.090Kč od pana Václava Starého.
Schvaluje Smlouvu o zrušení věcného břemene na základě, které se manželé Šponarovi zavazují odstranit
věcné břemeno Dohoda o omezení převodu nemovitostí RIII 62/1983 půjčka ve výši 50.000Kč od ČSTSP v
termínu do 31.1.2013. Schvaluje kupní smlouvu na základě, které obec kupuje do svého vlastnictví pozemek
2
parc.č.193/3 o výměře 138m za kupní cenu 27.600Kč od pana Jaroslava Sedláčka. Pověřuje starostu
podpisem těchto smluv. Včetně rozpočtového opatření.
6. Schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce pro NAD ORLICÍ o.p.s.,
kterým se mění jeho výše z 306.000Kč na 333.238Kč a termín vrácení z 31.12.2012 na 31.5.2013. Dále
schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o účelovém finančním příspěvku pro NAD ORLICÍ o.p.s., jeho navýšení z
34.000Kč na 37.026Kč. Celková investice ve výši 370.264Kč bude po 31.10.2016 bezúplatně převedena na
obec. Včetně rozpočtového opatření.
7. Schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, které se provádí rozpočtovým opatřením RO č.8
21/11/2012. viz. příloha.
8. Bere na vědomí, že výše místního poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu se měnit nebude. Tento
místní poplatek je splatný do 31.1.2013.

…………………….
Luděk Luňák
starosta obce

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