Zápis
z 11. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 13.6. 2012.

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 závěrečného účtu obce r. 2011.
Návrh na pozemkové úpravy místních komunikací.
Návrh dohody o poskytnutí finančních příspěvků na žáky ZŠ Skořenice dle školského zákona.
Návrh na schválení příspěvku na Horecký jarmark.
Návrh na přeúčtování nerozděleného zisku r.2011.
Návrh na nákup přenosného výčepního zařízení.
Návrh na nákup nových sítí na dovybavení hřiště.
Návrh na rozpočtová opatření v položkách příjmy a výdaje r. 2012.
Všeobecné informace: Testy pitné vody AQUASERV.
Diskuse a připomínky.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Starosta obce Luděk Luňák zahájil v 19.00 hodin 11. 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
zapisovatele Luďka Luňáka.

Romana Frankotu a Lenku Snítilou, a

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 závěrečného účtu obce r. 2011.
Starosta předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2011 seznámil je s jeho zněním. Dále informoval
zastupitele,že dne 26.4.2012 byl proveden odborem dozoru a kontroly Královehradeckého kraje audit
hospodaření obce. Starosta přečetl „ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011“.
Závěrečný účet obce se všemi přílohami včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2011“ byl zveřejněn na úřední desce fyzické i na elektronické od 26.4.2012 do 14.5.2012.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečný účet obce Kostelecké Horky za rok 2011 bez výhrad.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Návrh na pozemkové úpravy místních komunikací.
Starosta seznámil zastupitele dokumentem „Komplexní úprava pozemků místních a účelových komunikací
v obci Kostelecké Horky“. Komplexní úprava pozemků místních a účelových komunikací je navrhována,
protože pozemky cest jsou z části ve vlastnictví jiných osob než je obec. Tento stav je dlouhodobě
neudržitelný zejména z pohledu oprav, údržby, investic a volného přístupu majitelů k přilehlým nemovitostem,
pozemkům a budovám. Cílem těchto úprav je řádné geometrické zaměření, vytyčení v terénu a následné
vykoupení částí cest od současných vlastníků tak, aby pozemky pod komunikacemi byly ve vlastnictví obce.
Jedná se o rozsáhlou změnu, která uvede právní stav pozemků v katastru nemovitostí do souladu se
skutečností.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dokument komplexní úprava pozemků místních a účelových
komunikací. Schvaluje geometrické zaměření a vytyčení cest a po vyjasnění vlastnických vztahů následný
odkup pozemků pod cestami. Následné smlouvy pro převod pozemků budou schváleny v zastupitelstvu po
projednání s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků. Na geometrické zaměření cest schvaluje výdaje ve
výši 50.000Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.5 bylo schváleno.
6. Návrh dohody o poskytnutí finančních příspěvků na žáky ZŠ Skořenice dle školského zákona.
Starosta přečetl návrh dohody o poskytnutí finančních příspěvků na neinvestiční náklady školského zařízení
zřizovaného obcí Skořenice, uzavřenou na základě ustanovení §178, odst.6 zákona č.561/2004Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon. Z obce dochází do
školy ve Skořenicích celkem 11dětí x 1.500Kč = 16.500Kč. Včetně rozpočtového opatření.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dohodu o poskytnutí finančních příspěvků na 11 žáků, kteří
dochází do školy zřizované obcí Skořenice ve výši 16.500Kč, dle školského zákona §178, odst.6, zákona
č.561/2004Sb. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
7. Návrh na schválení příspěvku na Horecký jarmark.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pro INEX-SDA Kostelecké Horky na pořádání akce „Horecký
jarmark“ finanční příspěvek ve výši 10.000Kč. Finanční částka bude vyplacena až po předložení vyúčtování
využití tohoto příspěvku. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
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8. Návrh na přeúčtování nerozděleného zisku r.2011.
Návrh usnesení č.8
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přeúčtování nerozděleného zisku v r. 2011 z položky 431 na 432.
Pro:6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.8 bylo schváleno.

9. Návrh na nákup přenosného výčepního zařízení.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup přenosného výčepního zařízení ve výši do 22.000Kč.
Včetně rozpočtového opatření.
Pro:6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.9 bylo schváleno.

10. Návrh na nákup nových sítí na dovybavení hřiště.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup nových sítí na dovybavení hřiště ve výši do 20.000Kč.
Včetně rozpočtového opatření.
Pro:6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.10 bylo schváleno.

11. Návrh na rozpočtová opatření v položkách příjmy a výdaje r. 2012.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření v příjmech a výdajích r.2012.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, která se provádí
rozpočtovým opatřením RO č.4 13/06/2012.
Pro:6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.11 bylo schváleno.

12. Všeobecné informace: Testy pitné vody AQUASERV.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí výsledky testů pitné vody od firmy AQUASERV.
Pro:6, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.12 bylo schváleno.

13. Diskuse a připomínky.
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14. Závěr.
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:45 hod.

Zapsal:.. …………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé:

…..…………………………

….……………………

Ing.Alexander Rabiňák

Luboš Kunart
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Usnesení
z 11. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 13.6.2012.
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 závěrečný účet obce Kostelecké Horky za rok 2011 bez výhrad.
5. Schvaluje dokument komplexní úprava pozemků místních a účelových komunikací. Schvaluje geometrické
zaměření a vytyčení cest a po vyjasnění vlastnických vztahů následný odkup pozemků pod cestami.
Následné smlouvy pro převod pozemků budou schváleny v zastupitelstvu po projednání s jednotlivými
vlastníky dotčených pozemků. Na geometrické zaměření cest schvaluje výdaje ve výši 50.000Kč. Včetně
rozpočtového opatření.
6. Schvaluje dohodu o poskytnutí finančních příspěvků na 11 žáků, kteří dochází do školy zřizované obcí
Skořenice ve výši 16.500Kč, dle školského zákona §178, odst.6, zákona č.561/2004Sb. Včetně
rozpočtového opatření.
7. Schvaluje pro INEX-SDA Kostelecké Horky na pořádání akce „Horecký jarmark“ finanční příspěvek ve výši
10.000Kč. Finanční částka bude vyplacena až po předložení vyúčtování využití tohoto příspěvku. Včetně
rozpočtového opatření.
8. Schvaluje přeúčtování nerozděleného zisku v r. 2011 z položky 431 na 432.
9. Schvaluje nákup přenosného výčepního zařízení ve výši do 22.000Kč. Včetně rozpočtového opatření.
10. Schvaluje nákup nových sítí na dovybavení hřiště ve výši do 20.000Kč. Včetně rozpočtového opatření.
11. Schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, která se provádí rozpočtovým opatřením RO č.4
13/06/2012.
12. Bere na vědomí výsledky testů pitné vody od firmy AQUASERV.

…………………….

………………………

Luboš Kunart

Luděk Luňák

místostarosta obce

starosta obce

5

