Zápis
z 15. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 17.12.2012.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Návrh na schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2013.
Návrh na schválení rozpočtového výhledu na rok 2013 – 2016.
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Návrh na schválení směnné smlouvy na část pozemku parc.č.878/3 díl „g“ o rozloze 1m .
Návrh na schválení rozpočtových změn v položkách příjmy a výdaje r.2012.
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013.
Návrh na schválení dodatků smluv s MAS – NAD ORLICÍ o.p.s.
Všeobecné informace.
Diskuse a připomínky.
Závěr.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Starosta obce Luděk Luňák zahájil v 18.00 hodin 15. 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 4 zastupitelé a jednání je usnášeníschopné a za ověřovatele zápisu navrhl
Pavla Voborníka a Lenku Snítilou a zapisovatelem je určen Luděk Luňák.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje za ověřovatele zápisu Pavla Voborníka a Lenku Snítilou,
zapisovatelem je určen Luděk Luňák.
Pro: 4, 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: 4, 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: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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4. Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2013.
Dostavil se zastupitel Ing.Alexander Rabiňák počet zastupitelů se zvýšil na 5.
Starosta Luděk Luňák seznámil přítomné s návrhem rozpočtového provizoria na r.2013 a navrhl usnesení
v tomto znění:
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodaření obce v roce 2013 dle rozpočtového provizoria –
budou hrazeny pouze nezbytné výdaje spojené s chodem obce včetně výdajů v případě hromadných neštěstí
a přírodních katastrof a budou placeny předepsané závazky, do doby než bude řádně schválen rozpočet na
rok 2013.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na rok 2013 – 2016.
Starosta přečetl zastupitelům a občanům obce aktualizovaný rozpočtový výhled a uvedl, že investiční výdaje
rozpočtů v letech 2013 - 2016 budou směřovat do přípravy a realizace projektů, které budou prioritně řešit
realizaci rekonstrukce a opravy místních komunikací ve vlastnictví obce. Do rozpočtu se budou promítat
půjčky a vratky na financování případných projektů, spolků, neziskových a příspěvkových organizací v obci.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled - investiční výdaje rozpočtu v
letech 2013-2016 budou směřovat do přípravy a realizace projektů, které budou prioritně řešit realizaci
rekonstrukce a opravy místních komunikací ve vlastnictví obce. Do rozpočtu se budou promítat půjčky a vratky
na financování případných projektů, spolků, neziskových a příspěvkových organizací v obci.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.5 bylo schváleno.
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6. Návrh na schválení směnné smlouvy na část pozemku parc.č.878/3 díl „g“ o rozloze 1m .
Starosta připomenul, že nadále pokračuje výkup pozemků pod cestami dle schváleného dokumentu o
komplexní úpravě pozemků místních a účelových komunikací, jedná se o narovnání vlastnických vztahů pod
komunikací před domem manželů Šponarových.
Následně předložil zastupitelům znalecký posudek o ceně pozemku a přečetl v plném znění návrh směnné
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smlouvy na část pozemku parcely označené jako díl „g“ o rozloze 1m , který vznikl na základě geometrického
plánu č.114-80/2012 z pozemku parcely č.878/3 zapsáno na LV č.10001 ve vlastnictví obce Kostelecké Horky,
který obec chce směnit za pozemek parcelu č.878/5, která vznikla na základě geometrického.plánu č.11480/2012 z parcely č. 336/1 – díl „f“, z parcely č. 878/5 – díl „d“ a z parcely č. 878/6 – díl „e“, a dále pozemku
parcely č.348/4, která vznikla na základě geometrického plánu č.114-80/2012 z parcely č.348/1 vše je
zapsáno na LV č.45 ve vlastnictví manželů Šponarových. Cena za uvedené pozemky byla stanovena
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znaleckým posudkem č.3368/45/2012 znalce pana Františka Krcha a činí 30Kč za 1m . Rozdíl v ceně ve výši
2.950Kč bude převeden na účet manželů Šponarových. Záměr směnit tyto pozemky byl řádně vyvěšen na
úřední desce fyzické i elektronické od 30.11.2012 do 16.12.2012.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje směnnou smlouvu na část pozemku parcely označeného jako díl
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„g“ o rozloze 1m , který vznikl na základě geometrického plánu č.114-80/2012 z pozemku parcely č. 878/3
zapsáného na LV č.10001 ve vlastnictví obce Kostelecké Horky, který obec směňuje za pozemek parcelu
č.878/5, která vznikla na základě geometrického.plánu č.114-80/2012 z parcely č. 336/1 – díl „f“, z parcely
č.878/5 – díl „d“ a z parcely č. 878/6 – díl „e“, a dále pozemku parcely č.348/4, která vznikla na základě
geometrického plánu č.114-80/2012 z parcely č.348/1 vše je zapsáno na LV č.45 ve vlastnictví manželů
Šponarových. Cena za uvedené pozemky byla stanovena znaleckým posudkem č.3368/45/2012 znalce pana
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Františka Krcha a činí 30Kč za 1m . Rozdíl v ceně ve výši 2.950Kč bude převeden na účet manželů
Šponarových. a pověruje starostu podpisem této smlouvy. Včetně rozpočtového opatření.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
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7. Návrh na schválení rozpočtových změn v položkách příjmy a výdaje r.2012.
Starosta obce přečetl návrh rozpočtových změn dle položek v příjmech a výdajích roku 2012 a vysvětlil důvod
těchto změn.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, která se provádí
rozpočtovým opatřením RO č.9 /17/12/2012. viz příloha č.1.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
8. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013.
Starosta přečetl plnění rozpočtu k listopadu 2012 a navrhl, aby společně se schváleným rozpočtovým
výhledem bylo toto plnění rozpočtu podkladem pro vytvoření návrhu rozpočtu na rok 2013. Příjmy budou
upraveny dle nových změn v rozpočtovém určení daní. Po projednání jednotlivých položek a paragrafů navrhl
starosta toto znění usnesení:
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí připravený návrh rozpočtu na rok 2013 a ukládá starostovi
zveřejnění na úřední desce fyzické i elektronické.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.8 bylo schváleno.
9. Návrh na schválení dodatků smluv s MAS – NAD ORLICÍ o.p.s.
Starosta přečetl žádost Mgr. Petra Kulíška, ředitele NAD ORLICÍ o.p.s., o prodloužení splatnosti půjček a v
příloze předkládá návrhy dodatků smluv, kterými se prodlužuje vrácení finančních výpomocí poskytnutých
společnosti NAD ORLICÍ o.p.s. Tyto smlouvy je třeba prodloužit, protože dotace na které byly tyto finanční
výpomoci poskytnuty nebyly dosud řádně vyúčtovány a proplaceny Státním zemědělským intervenčním
fondem (dále jen „SZIF“), tak jak bylo zamýšleno při podpisu smlouvy. Došlo ke zdržení při předložení
závěrečného vyúčtování ke kontrole na SZIF z důvodu prodloužení realizace projektu. viz příloha č.2.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě o návratné finanční výpomoci z rozpočtu
obce ve výši 145.865,- Kč, kterým se posouvá termín vrácení finanční výpomoci od NAD ORLICÍ o.p.s.,
nejpozději do 31.3.2013. Schvaluje dodatek ke smlouvě o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ve výši
274.883,- Kč, kterým se posouvá termín vrácení finanční výpomoci od NAD ORLICÍ o.p.s., nejpozději do
31.3.2013. Schvaluje dodatek ke smlouvě o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ve výši 400.000,- Kč,
kterým se posouvá termín vrácení finanční výpomoci od NAD ORLICÍ o.p.s., nejpozději do 31.3.2013.
Schvaluje dodatek ke smlouvě o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ve výši 600.000,- Kč, kterým se
posouvá termín vrácení finanční výpomoci od NAD ORLICÍ o.p.s., nejpozději do 31.3.2013.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.9 bylo schváleno.
10. Všeobecné informace.
Vyhláška o místním poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu – pokud nebude poplatek řádně zaplacen
nebudou neoznačené popelnice firmou Ekola České Libchavy v roce 2013 již vyváženy.
11. Diskuse a připomínky.
12. Závěr. Poděkoval zastupitelům za účast. Zasedání bylo ukončeno ve 20.30hod.
Zapsal:.. …………………
Luděk Luňák
Ověřovatelé:

…..……………………..

….……………………

Ing.Alexander Rabiňák

Pavel Voborník
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Usnesení
z 15. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 17.12.2012.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání :
1. Schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Voborníka a Lenku Snítilou a zapisovatele Luďka Luňáka.
2. Schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. Bere na vědomí usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
4. Schvaluje hospodaření obce v roce 2013 dle rozpočtového provizoria – budou hrazeny pouze nezbytné
výdaje spojené s chodem obce včetně výdajů v případě hromadných neštěstí a přírodních katastrof a budou
placeny předepsané závazky, do doby než bude řádně schválen rozpočet na rok 2013.
5. Schvaluje schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled - investiční výdaje rozpočtu v letech 2013 - 2016
budou směřovat do přípravy a realizace projektů, které budou prioritně řešit realizaci rekonstrukce a opravy
místních komunikací ve vlastnictví obce. Do rozpočtu se budou promítat půjčky a vratky na financování
případných projektů, spolků, neziskových a příspěvkových organizací v obci.
6. Schvaluje směnnou smlouvu na část pozemku parcely označeného jako díl „g“ o rozloze 1m2, který vznikl
na základě geometrického plánu č.114-80/2012 z pozemku parcely č. 878/3 zapsáného na LV č.10001 ve
vlastnictví obce Kostelecké Horky, který obec směňuje za pozemek parcelu č.878/5, která vznikla na základě
geometrického.plánu č.114-80/2012 z parcely č. 336/1 – díl „f“, z parcely č.878/5 – díl „d“ a z parcely č. 878/6
– díl „e“, a dále pozemku parcely č.348/4, která vznikla na základě geometrického plánu č.114-80/2012 z
parcely č.348/1 vše je zapsáno na LV č.45 ve vlastnictví manželů Šponarových. Cena za uvedené pozemky
byla stanovena znaleckým posudkem č.3368/45/2012 znalce pana Františka Krcha a činí 30Kč za 1m2.
Rozdíl v ceně ve výši 2.950Kč bude převeden na účet manželů Šponarových. a pověruje starostu podpisem
této smlouvy. Včetně rozpočtového opatření.
7. Schvaluje rozpočtové změny v položkách příjmů a výdajů, která se provádí rozpočtovým opatřením RO č.9
/17/12/2012. Viz příloha č.1.
8. Bere na vědomí připravený návrh rozpočtu na rok 2013 a ukládá starostovi zveřejnění na úřední desce
fyzické i elektronické.
9. Schvaluje dodatek ke smlouvě o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ve výši 145.865,- Kč, kterým
se posouvá termín vrácení finanční výpomoci od NAD ORLICÍ o.p.s., nejpozději do 31.3.2013. Schvaluje
dodatek ke smlouvě o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ve výši 274.883,- Kč, kterým se posouvá
termín vrácení finanční výpomoci od NAD ORLICÍ o.p.s., nejpozději do 31.3.2013. Schvaluje dodatek ke
smlouvě o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ve výši 400.000,- Kč, kterým se posouvá termín
vrácení finanční výpomoci od NAD ORLICÍ o.p.s., nejpozději do 31.3.2013. Schvaluje dodatek ke smlouvě o
návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ve výši 600.000,- Kč, kterým se posouvá termín vrácení finanční
výpomoci od NAD ORLICÍ o.p.s., nejpozději do 31.3.2013. Viz příloha č.2.

…………………….

………………………

Luděk Luňák

Roman Frankota

starosta obce

zastupitel obce
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