Zápis
z 12. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 15.8. 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 smlouvy o účelovém finančním příspěvku z rozpočtu obce na projekt „Vybudování zázemí pro
vzdělávání a projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ“.
Projednání doplatku investičních nákladů na projekt „Vybudování zázemí pro vzdělávání a projekty
spolupráce MAS NAD ORLICÍ“.
Návrh smlouvy na pronájem budovy č.p.60 - hasičská zbrojnice SDH Kostelecké Horky.
Návrh na schválení smlouvy o nájmu nemovitosti zvonička a kříž v polích u „Záduše.
Návrh na schválení opravy zavěšení a renovace zvonu ve zvoničce.
Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích.
Provádění hlubinných vrtů pro rebilanci zásob podzemních vod v k.ú. Kostelecké Horky.
Návrh splátkového kalendáře na úhradu nájemného od INEX - SDA Kostelecké Horky.
Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních
registrech.
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Schválení usnesení.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Starosta obce Luděk Luňák zahájil v 19.00 hodin 12. 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
Pavla Voborníka a Ing.A.Rabiňáka, zapisovatelem je určen Luděk Luňák.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Voborníka a Ing.Alexandera Rabiňáka,
zapisovatelem je určen Luděk Luňák
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 smlouvy o účelovém finančním příspěvku z rozpočtu obce na projekt „Vybudování zázemí pro
vzdělávání a projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ“.
Starosta přečetl návrh smlouvy o nevratném účelovém finančním příspěvku z rozpočtu obce na projekt
„Vybudování zázemí pro vzdělávání a projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ“ ve výši 242.817Kč jedná se o
dofinancování 10% podílu z celkových nákladů projektu.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o nevratném účelovém finančním příspěvku z rozpočtu
obce na projekt „Vybudování zázemí pro vzdělávání a projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ“ ve výši
242.817Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Projednání doplatku investičních nákladů na projekt „Vybudování zázemí pro vzdělávání a projekty
spolupráce MAS NAD ORLICÍ“.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy na nevratný účelový finanční příspěvek z rozpočtu obce na
projekt „Vybudování zázemí pro vzdělávání a projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ“ ve výši 345.133Kč jedná
se o prostředky, které budou v souladu se smlouvou použity na dofinancování neuznatelných nákladů
projektu.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu na nevratný účelový finanční příspěvek z rozpočtu obce
na projekt „Vybudování zázemí pro vzdělávání a projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ“ ve výši 345.133Kč.
Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.5 bylo schváleno.
6. Návrh smlouvy na pronájem budovy č.p.60 - hasičská zbrojnice SDH Kostelecké Horky.
Starosta přečetl návrh smlouvy o nájmu nemovitosti, dle které obec pronajme budovu č.p.60 – hasičská
zbrojnice na parcele st.č.28, místnímu SDH Kostelecké Horky za 50Kč ročně.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o nájmu nemovitosti budovy č.p.60 – hasičská zbrojnice
na parcele st.č.28, SDH Kostelecké Horky na dobu určitou do 31.12.2017 za nájemné ve výši 50Kč ročně.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
7. Návrh na schválení smlouvy o nájmu nemovitosti zvonička a kříž v polích u „Záduše.
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o nájmu nemovitosti, dle které obec pronajme NAD ORLICÍ o.p.s.,
pro realizaci projektu „Obnova památek na dohled z Homole“, pozemek parc.č.8/2, zděnou stavbu zvoničky na
parc.8/2, část pozemku parc.č.165/1 do 2m od paty zvoničky, kamenný kříž a část pozemku parc.č. 902/1 do
vzdálenosti 3m od kříže na dobu určitou do 31.8.2017, výše nájemného je sjednána na 50Kč ročně.
Záměr pronajmout byl zveřejněn na úřední desce fyzické i elektronické od 4.6.2012 do 19.6.2012.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.8/2, stavby zděné
zvoničky na parc.8/2, část pozemku parc.č.165/1 do 2m od paty zvoničky, kamenný kříž a část pozemku
parc.č. 902/1 do vzdálenosti 3m od kříže na dobu určitou do 31.8.2017 výše nájemného je 50Kč ročně.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
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8. Návrh na schválení opravy zavěšení a renovace zvonu ve zvoničce.
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací na opravě zvoničky v rámci projektu projektu „Obnova
památek na dohled z Homole“. Tento projekt opravy zvoničky v návsi zahrnuje pouze automatizaci zvonění. V
rámci této opravy jsme nechali posoudit stav zvonu a zavěšení odbornou firmou, která doporučuje provést
opravu zvonu jeho vyčištění, výměnu srdce včetně zavěšení a zejména výměnu zavěšení celého zvonu
v celkové výši 45.000Kč.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje opravu zvonu jeho vyčištění, výměnu srdce včetně zavěšení a
zejména výměnu zavěšení celého zvonu v celkové výši 45.000Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.8 bylo schváleno.
9. Návrh na rozpočtová opatření v položkách příjmy a výdaje r. 2012.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření v příjmech a výdajích, dle jednotlivých
položek rozpočtu.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, která se provádí
rozpočtovým opatřením RO č.5 15/08/2012.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.9 bylo schváleno.
10. Provádění hlubinných vrtů pro rebilanci zásob podzemních vod v k.ú. Kostelecké Horky.
Starosta seznámil přítomné s tím, že v rámci projektu, který je dotován z evropské unie budou vodní zdroje
Chrudim provádět vrty za účelem provádění čerpacích zkoušek vydatnosti a kvality podzemních vod. Vrty
budou v maximálních hloubkách dosahovat úrovně 200 - 300m pod povrchem terénu.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí, že firma Vodní zdroje Chrudim bude na k.ú. obce
provádět vrty a za účelem čerpacích zkoušek vydatnosti a kvality podzemních vod.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.10 bylo schváleno.
11. Návrh splátkového kalendáře na úhradu nájemného od INEX - SDA Kostelecké Horky.
Pan Mgr. Petr Kulíšek předložil splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného za pronájem Horecké
školy. Tento kalendář, jak podotknul pan Ing. Rabiňák je nastaven na dobu splácení až do roku 2017 což
přesahuje horizont tohoto zastupitelstva a doporučil s ním nesouhlasit nechat jej přepracovat. Maximální
možný termín splacení dluhu je možný do konce roku 2014.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje předložený splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného
za pronájem Horecké školy, který je až do roku 2017 a požaduje jeho přepracování a splacení dluhu do konce
volebního období tohoto zastupitelstva, které končí v roce 2015.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.11 bylo schváleno.
12. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních
registrech.
Starosta obce přečetl Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí mezi obcí a městem Kostelec nad Orlicí. Náklady za výkon
přenesené působnosti budou obci fakturovány ve výši 200Kč za každý jednotlivý zápis. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou. Tato smlouva bude uzavřena dnem, kdy rozhodnutím příslušného krajského úřadu o
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci. Vysvětlil zastupitelům, že není možné
z důvodu rychlých změn legislativy v této oblasti, aby tuto agendu spravoval místní obecní úřad.
Návrh usnesení č. 12:
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Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi obcí a městem Kostelec nad Orlicí na
dobu neurčitou ve výši 200Kč za každý jednotlivý zápis.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.12 bylo schváleno.

13. Všeobecné informace.

14. Diskuse a připomínky.

15. Závěr. Poděkoval zastupitelům za účast. Zasedání bylo ukončeno ve 21:05 hod.
Zapsal:.. …………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé:

…..…………………………
Ing.Alexander Rabiňák

….……………………
Pavel Voborník
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Usnesení
z 12. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 15.8.2012.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání :
1. Schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Voborníka a Ing.Alexandera Rabiňáka a zapisovatele Luďka Luňáka.
2. Schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. Bere na vědomí usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
4. Schvaluje smlouvu o nevratném účelovém finančním příspěvku z rozpočtu obce na projekt „Vybudování
zázemí pro vzdělávání a projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ“ ve výši 242.817Kč. Včetně rozpočtového
opatření.
5. Schvaluje smlouvu na nevratný účelový finanční příspěvek z rozpočtu obce na projekt „Vybudování zázemí
pro vzdělávání a projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ“ ve výši 345.133Kč. Včetně rozpočtového opatření.
6. Schvaluje smlouvu o nájmu nemovitosti budovy č.p.60 – hasičská zbrojnice na parcele st.č.28, SDH
Kostelecké Horky na dobu určitou do 31.12.2017 za nájemné ve výši 50Kč ročně.
7. Schvaluje smlouvu o nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.8/2, stavby zděné zvoničky na parc.8/2, část
pozemku parc.č.165/1 do 2m od paty zvoničky, kamenný kříž a část pozemku parc.č. 902/1 do vzdálenosti
3m od kříže na dobu určitou do 31.8.2017 výše nájemného je 50Kč ročně.
8. Schvaluje opravu zvonu jeho vyčištění, výměnu srdce včetně zavěšení a zejména výměnu zavěšení celého
zvonu v celkové výši 45.000Kč. Včetně rozpočtového opatření.
9. Schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, které se provádí rozpočtovým opatřením RO č.5
15/08/2012 viz. Příloha č.1.
10. Bere na vědomí, že firma Vodní zdroje Chrudim bude na k.ú.obce provádět vrty a za účelem čerpacích
zkoušek vydatnosti a kvality podzemních vod.
11. Neschvaluje předložený splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného za pronájem Horecké školy,
který je až do roku 2017 a požaduje jeho přepracování a splacení dluhu do konce volebního období tohoto
zastupitelstva, které končí v roce 2015.
12. Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní
identifikace adres a nemovitostí mezi obcí a městem Kostelec nad Orlicí na dobu neurčitou ve výši 200Kč za
každý jednotlivý zápis.

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

………………………
Luděk Luňák
starosta obce
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