Zápis
z 5. Veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 27.5. 2011.

Program:
Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Návrh na schválení programu zasedání.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kostelecké Horky za r.2010.
Návrh na schválení Závěrečného účtu obce Kostelecké Horky za r.2010. (vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce.)
6. Návrh na schválení přijetí daru od firmy AGRO Choceň a.s.
7. Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích r.2011.
8. Návrh na schválení rozšířené změny č.1 Územního plánu Kostelecké Horky.
9. Návrh na opravu a využití budovy č.p.15 - bývalá prodejna.
10. Všeobecné informace.
11. Diskuse a připomínky.
12. Závěr.
1.
2.
3.
4.
5.

1. Zahájení zasedání, schválení ověřovatelů, oznámení zapisovatele.
Starosta obce Luděk Luňák zahájil v 18.hodin 5.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 zapisovatelem je pan Luděk Luňák a za ověřovatele
zápisu navrhl Luboše Kunarta a Romana Frankotu.
Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovateli zápisu Luboše Kunarta a Romana Frankotu.
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 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.
Dostavil se pan Ing. Alexander Rabiňák - počet zastupitelů se zvýšil na 7.
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: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.3 bylo schváleno.
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4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kostelecké Horky za r.2010.
Starosta obce přečetl zprávu o přezkoumání hospodaření obce za r.2010 a seznámil zastupitele s výsledkem a
závěrem kontroly.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce. Vzhledem k tomu, že
nebyly shledány žádné nedostatky není třeba přijímat žádná nápravná opatření.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.4 bylo schváleno.
5. Návrh na schválení Závěrečného účtu obce Kostelecké Horky za r.2010. (vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce.)
Starosta seznámil zastupitele s vypracovaným závěrečným účtem obce Kostelecké Horky za rok 2010, který byl řádně
vyvěšen na úřední desce od 4.5.2011 do 20.5.2011 a byl k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závěrečný účet obce Kostelecké Horky za r.2010 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.5 bylo schváleno.
6. Návrh na schválení přijetí daru od firmy AGRO Choceň a.s.
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje na základě darovací smlouvy přijetí daru od firmy AGRO Choceň a.s.
ve výši 22.000Kč. Tento finanční dar bude využit na financování nohejbalového turnaje.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.6 bylo schváleno.
7. Návrh na schválení rozpočtových změn v příjmech a výdajích r.2011.
Starosta seznámil přítomné s navrženými změnami rozpočtu v položkách příjmů a výdajů – příloha č.1.
Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. RO2 27/5/2011 (viz.příloha č. 1)
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.7 bylo schváleno.
8. Návrh na schválení rozšířené změny č.1 Územního plánu Kostelecké Horky.
Starosta seznámil zastupitele s tím, že se jedná o rozšířenou verzi. Jedná se o změnu, která je vyvolána požadavkem
pana Alexandra Bažova z Hradce Králové. Požaduje vymezení plochy na vybudování polní dráhy a plochy pro
výstavbu rodinného domu. První část změny, převedení severní části územní rezervy plochy těžby nerostů do
plochy změn již byla schválena na 23. Zasedání zastupitelstva obce usnesením ze dne 29.9.2010.
Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje žádost obce o pořízení změny č.1 územního plánu Kostelecké Horky
rozšířené o vymezení plochy na vybudování polní dráhy a plochy pro výstavbu rodinného domu dle požadavku
pana Alexandra Bažova z Hradce Králové, dle návrhu rozšířeného zadání změny č.1 územního plánu Kostelecké
Horky. Zastupitelem určeným ke spolupráci s pořizovatelem schvaluje starostu obce Luďka Luňáka.
Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0, Usnesení č.8 bylo schváleno.
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9. Návrh na opravu a využití budovy č.p.15 - bývalá prodejna.
Starosta připomněl, že e o využití budovy č.p.15 - bývalá prodejna se jednalo již několikrát. Bohužel nikdo zatím
nepřišel s veřejně přijatelným návrhem, jak tuto budovu využít. Postupně by měli jednotlivé části budovy být
využity, jako výstavní a společenská místnost a posilovna se zázemím pro občerstvení. Požádal tedy zastupitele a
občany, zda by se opět k danému problému nevyjádřili.
Členové zastupitelstva postupně vyjádřili svůj názor. Shodli se na tom, že by se budova neměla prodávat, ale
postupně rekonstruovat a použít k tomuto účelu daru společnosti GAPA GROUP zastoupené Martinem Jirešem.
Zastupitelé navrhli schůzku přímo v budově bývalé prodejny, kde by se projednaly podrobnosti s panem Jirešem i
s obyvateli obce. Hlasování o schválení tohoto návrhu bude až po této schůzce.
10. Všeobecné informace.
- autobusek do Lidlu v Chocni – informace o tom, že bylo pro malý zájem zrušeno jeho zajíždění do
Kosteleckých Horek
- údržba zeleně
- úklid autobusové zastávky
11. Diskuse a připomínky.
12. Závěr zasedání
Poděkoval zastupitelům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod.

Zapsal:

…………………………
Luděk Luňák

Ověřovatelé: …………………………..
Roman Frankota

….……………………………
Luboš Kunart
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Usnesení
Z 5.Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky
konaného dne 27.5.2011.
Zastupitelstvo obce Kostelecké Horky po projednání:
1. Schvaluje ověřovateli zápisu Luboše Kunarta a Romana Frankotu.
2. Schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
3. Bere na vědomí usnesení z minulého zasedání bez připomínek.
4. Bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány žádné
nedostatky není třeba přijímat žádná nápravná opatření.
5. Schvaluje závěrečný účet obce Kostelecké Horky za r.2010 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
bez výhrad.
6. Schvaluje na základě darovací smlouvy přijetí daru od firmy AGRO Choceň a.s., ve výši 22.000Kč. Tento finanční
dar bude využit na financování nohejbalového turnaje.
7. Schvaluje rozpočtové změny č. RO2 27/5/211 (viz.příloha č. 1)
8. Schvaluje žádost obce o pořízení změny č.1 územního plánu Kostelecké Horky rozšířené o vymezení plochy na
vybudování polní dráhy a plochy pro výstavbu rodinného domu dle požadavku pana Alexandra Bažova z Hradce
Králové, dle návrhu rozšířeného zadání změny č.1 územního plánu Kostelecké Horky. Zastupitelem určeným ke
spolupráci s pořizovatelem schvaluje starostu obce Luďka Luňáka.

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

...................................................
Luděk Luňák
starosta obce
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