Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné - Zápis ze ZM ze dne 14.03.2011

MĚSTO HOSTINNÉ

Zápis
z 3. schůze Zastupitelstva města Hostinné,
konané dne 14.03.2011 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

20 zastupitelů města dle prezenční listiny
1 zastupitel (p. Bartoš)
--

Na 3. schůzi Zastupitelstva města Hostinné byla přítomna nadpoloviční většina jeho členů,
zastupitelstvo bylo schopné se usnášet. Starosta přítomné přivítal a zahájil zasedání volnou návrhové
komise a ověřovatelů zápisu.
Volba návrhové komise
Starosta města předložil návrh na zvolení komise pro návrhy usnesení ve složení: p. Vladimír Junek
a pí Hana Kazihnitková. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 19 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdržel: 1 zastupitel

Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města předložil návrh na zvolení ověřovatelů zápisu ve složení: p. Boris Kováč a p. Tomáš
Anděl. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 19 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdržel: 1 zastupitel

Starosta poté seznámil zastupitele s jednotlivými body programu.

-

P r o g r a m:
1. Zápis a usnesení z jednání ZM č. 2
2. Aktuální přehled vyhlášek, opatření a nařízení RM, usnesení z jednání RM a ZM
3. Jednací řád ZM
4. Prodej nemovitostí – p. xxxxxxxxx
5. Prodej pozemku pod stavbou – p. xxxxxxxxx
6. Odkoupení nemovitosti – chodník
7. Odkoupení stavby – manž. xxxxxxxxx
8. Odkoupení pozemku – obec Chotěvice
9. Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
10. Veřejná podpora organizované sportovní činnosti
11. Rozpočtové opatření č. 1/2011
příspěvky, smlouvy
12. Dotazy, připomínky
13. Závěr
Paní Kazihnitková požádala ZM o vyřazení bodu 2 jednání z programu z důvodu toho, že
v předložených materiálech nenašla jednotlivé znění vyhlášek, opatření a nařízení. Bylo jí
odpovězeno, že v bodu 2 je zařazen pouze aktuální přehled, jednotlivá znění je možné nalézt u paní
tajemnice nebo na internetových stránkách města.
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Paní Kazihnitková předložila svůj návrh na vyřazení bodu 2 z programu jednání.
Hlasování o protinávrhu:
Pro hlasovalo: 5 zastupitelů
Návrh nebyl schválen.

Proti hlasovalo: 14 zastupitelů

Hlasování se zdržel: 1 zastupitel

Protože nebyly další připomínky ani návrhy na doplnění programu, tento byl schválen 19 zastupiteli
(1 zastupitel se zdržel hlasování). Starosta dále navrhl hlasovat o jednotlivých bodech programu
zvlášť, tento návrh byl zastupiteli jednomyslně schválen.
1. Zápis a usnesení z jednání ZM č. 2
Zastupitelé v materiálech obdrželi zápis a usnesení z 2. schůze ZM. Starosta konstatoval, že zápis
i usnesení z minulého jednání zastupitelstva byly ověřeny, podepsány ve lhůtě, nebyly proti nim
vzneseny žádné námitky, proto jsou považovány za schválené.
2. Aktuální přehled vyhlášek, opatření a nařízení RM a usnesení z jednání RM, ZM
Členům Zastupitelstva města Hostinné je předložen aktuální přehled platných vyhlášek schválených
Zastupitelstvem města Hostinné, Nařízení schválená Radou města Hostinné a opatření Rady města
Hostinné. Dále je předložen soupis usnesení z jednání RM a ZM, která jsou rozpracována a jsou
aktuálně v jednání.
V diskuzi vystoupila paní Voláková s dotazem, zda by mohla být v minulém zápise ze ZM vyškrtnuta
z úvodního titulku u účasti členů ZM na jednání, kde byla označena za neomluvenou. Paní Voláková
přišla na ZM během jednání, což je také zaznamenáno v zápise. Starosta sdělil, že toto lze opravit.
Dále paní Kazihnitková upozornila na písařský překlep v přehledu směrnic, opatření a zásad u Zásad
prodeje bytů v majetku města.
Paní Bc. Sahánková dotázala, zda by mohla obdržet organizační řád Městské úřadu. Paní tajemnicí jí
bylo sděleno, že Organizační řád je zveřejněn na internetových stránkách města.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Vladimír Junek přednesl návrh usnesení:
ZM bere na vědomí aktuální přehled vyhlášek, nařízení a opatření RM, která jsou v platnosti pro rok
2011.
ZM bere na vědomí přehled usnesení RM a ZM přecházející z minulého volebního období.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 16 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: 4 zastupitelé

Poté vystoupila paní Bc. Sahánková, že byl přeskočen bod 1 jednání. Pan starosta sdělil, že o této věci
se nehlasuje, má pouze informativní charakter. Paní Bc. Sahánková vyjádřila prosbu na doplnění
minulého zápisu ze ZM o skutečnost, že žádala na tomto minulém jednání o předložení rozpočtu ve
formátu xls, tedy v Excelu a toto jí bylo panem starostou přislíbeno. Pan starosta sdělil, že doplnění do
minulého zápisu je možné, avšak bez jeho citace. Poté Bc. Sahánkovou požádal o znovuvznesení
námitky, o které rozhodne zastupitelstvo svým hlasováním.
Paní Bc. Sahánková vznesla námitku na doplnění minulého zápisu ze ZM o citaci jejích slov, kdy
žádala pana starostu o doplnění materiálů pro ZM o rozpočet ve formátu xls, tedy v programu Excel.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 8 zastupitelů
Návrh nebyl schválen.

Proti hlasovalo: 6 zastupitelů

Hlasování se zdrželo: 6 zastupitelů

3. Jednací řád pro ZM
Na prosincovém jednání Zastupitelstva města byly navrženy podněty ke změně Jednacího řádu. Po
projednání v Radě města Hostinné je předložena komplexní úprava Jednacího řádu.
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Starosta okomentoval změny navržené radou města. Poté vyznal paní Bc. Sahánkovou, aby přednesla
své návrhy na změnu Jednacího řádu, které řádně podala v termínu do 31.01.2011. Tyto podněty
obdrželi zastupitelé v materiálech. Paní Bc. Sahánková se ujala slova a své návrhy na změnu či
doplnění Jednacího řádu zastupitelům přiblížila. Dále předkladatelka navrhla hlasovat o každém bodu
usnesení zvlášť.
Pan Stavrovski vystoupil v diskuzi a nesouhlasil se změnou bodu 12 v § 6 Jednacího řádu (dále JŘ).
Sdělil, že navržená změna je omezující. Dále pak měl výhrady v bodu 6 § 13 JŘ, kde se pojednává
o zveřejnění průběhu jednání ZM na infokanálu kabelové televize. Pan Stavrovski sdělil, že záznam
z jednání není vysílán v plné verzi, tudíž se jedná pouze o komentovanou reportáž.
Pan Junek sdělil, že v JŘ není uvedeno, jakým způsobem má záznam z jednání ZM vypadat.
Paní Bc. Sahánková reagovala, že by bylo vhodné v JŘ formu záznamu specifikovat.
Dále paní Kazihnitková navrhla, aby se v bodu 6 § 13 JŘ vypustilo slovo „může“ a záznam z jednání
se tak pořizoval automaticky.
Pan starosta sdělil, že to je pouze legalizace toho, co již několik let probíhá. Dále upozornil, že
podstata zastupitelstva je v jeho výsledku, tedy v usnesení, nikoli v rozpravě.
Pan Stavrovski se přidal k názoru paní Kanihnitkové a navrhl znění bodu 6 § 13 JŘ: „Pro tento účel se
pořizuje...“ „..v nezkrácené verzi a plném znění.“
Poté se mezi panem Junkem, panem Stavrovskim, paní Bc. Sahánkovou a panem starostou rozvinula
diskuze o tom, že pokud bude bráno pořízení záznamu z jednání ZM jako povinnost, je tedy nutná
investice do technického zařízení a další náklady, například odměnu kameramanovi. Poté paní Bc.
Sahánková sdělila, že ceny již zjišťovala, jednalo by se o částku přibližně do 30 tisíc Kč. Pan starosta
informoval, že náklady na pořízení takovéto techniky by se pohybovaly v řádech sto tisíc korun.
Taktéž je možné techniku i zapůjčit za určitých finančních podmínek. Připomenul, že již v minulosti
byly pokusy o vysílání celého zastupitelstva, avšak od toho kroku se upustilo, neboť to bylo velice
zdlouhavé a občana vždy zajímá pouze výsledek jednání. Taktéž navrhl alternativu, že je možné
vysílat na infokanálu tento celý záznam z jednání zastupitelstva například v devět hodin večer
a následně poté by byla vysílána pouze krátká verze, kde by bylo vše podstatné.
Do diskuze vstoupil pan Ing. Krčmář s názorem, aby se tento bod jednání přerušil a jednalo se o něm
na další schůzi ZM.
Poté starosta vyzval návrhovou komisi, aby předložila komplexní návrhy usnesení tak, aby bylo
zřejmé, o čem zastupitelé hlasují
Paní Kazihnitková přednesla návrhy usnesení:
1. ZM schvaluje Jednací řád zastupitelstva města.
2. ZM schvaluje změnu Jednacího řádu ZM v § 13 odst. 4, kde se doplňuje: „Elektronická verze
zápisu se ve formátu .pdf umístí následující pracovní den po ověření zápisu ověřovateli na
stránky městského úřadu.“
3. ZM schvaluje změnu Jednacího řádu ZM v § 13, kde doplňuje odstavec 7 ve znění:
„O průběhu zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který je následně do 7
pracovních dnů ve vhodném formátu umístěn na webové stránky městského úřadu.“
4. ZM schvaluje změnu Jednacího řádu ZM v § 13 odst. 6 v tomto znění: „O průběhu jednání
městského zastupitelstva informuje občany také infokanál KT Hostinné. Pro tento účel
pořizuje nahrávku v plném rozsahu.
Zastupitelé se dohodli, že budou hlasovat o každém bodu zvlášť a o návrzích se bude hlasovat
v opačném pořadí, tedy od návrhu č. 4.
Paní Kazihnitková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje změnu Jednacího řádu ZM v § 13 odst. 6 v tomto znění: „O průběhu jednání městského
zastupitelstva informuje občany také infokanál KT Hostinné. Pro tento účel pořizuje nahrávku v plném
rozsahu.
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Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 10 zastupitelů
Návrh nebyl schválen.

Proti hlasovalo: 10 zastupitelů

Hlasování se zdrželi: --

Paní Kazihnitková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje změnu Jednacího řádu ZM v § 13, kde doplňuje odstavec 7 ve znění: „O průběhu
zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který je následně do 7 pracovních dnů ve
vhodném formátu umístěn na webové stránky městského úřadu.“
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 8 zastupitelů
Návrh nebyl schválen.

Proti hlasoval: 1 zastupitel

Hlasování se zdrželo: 11 zastupitelů

Paní Kazihnitková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje změnu Jednacího řádu ZM v § 13 odst. 4, kde se doplňuje: „Elektronická verze zápisu
se ve formátu .pdf umístí následující pracovní den po ověření zápisu ověřovateli na stránky městského
úřadu.“
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 9 zastupitelů
Návrh nebyl schválen.

Proti hlasovali: 3 zastupitelé

Hlasování se zdrželo: 8 zastupitelů

Paní Kazihnitková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje Jednací řád zastupitelstva města.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 13 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: 5 zastupitelů

Hlasování se zdrželi: 2 zastupitelé

4. Prodej nemovitostí - p. xxxxxxxxx
Dne 12.01.2011 podal pan xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Hostinné, žádost o koupi pozemku. Jedná
se o část poz. p. č. 775/3 a části poz. p. č. 774/1 v kat. území Hostinné, obci Hostinné. O odkoupení
těchto nemovitostí žádá pan xxxxxxxxx již potřetí. Jeho dvě žádosti byly již v minulosti
Zastupitelstvem města Hostinné zamítnuty. Důvodem pro zamítnutí bylo zúžení pozemků do
budoucna plánovaných pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „V Lipkách“ v Hostinném.
Poté se mezi zastupiteli rozvinula debata o dalším osudu občana Hostinného, který přebývá v chatce,
jež stojí na zmíněném pozemku.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Vladimír Junek přednesl návrh usnesení:
ZM zamítá žádost pana xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Hostinné, o koupi pozemku části poz. p. č.
775/3 a části poz. p. č. 774/1 v kat. území Hostinné, obci Hostinné.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo:
Proti hlasovali:
Hlasování se zdrželo:

13 zastupitelů
2 zastupitelé (pí Kazihnitková, pí Bc. Sahánková)
5 zastupitelů (p. Stavrovski, pí Nossková, pí Voláková, pí Mgr. Faltová, p.
Ing. Krčmář)

Návrh byl schválen.
5. Prodej pozemku pod stavbou - p. xxxxxxxxx
Dne 09.02.2011 požádal pan xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx Hostinné, o možnost odkoupit od
města Hostinné pozemek pod garáží. Jedná se o st. p. č. 1096 o výměře 19 m2 pod stavbou garáže
v řadové zástavbě garáží „směr Čermná“. Tuto garáž pan xxxxxxxxx odkoupil od pana xxxxxxxxx,
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který jako jeden z posledních vlastníků řadové garáže tento pozemek od města Hostinné nepřevedl do
svého vlastnictví.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Kazihnitková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Hostinné, na převod
st. p. č. 1096 v kat. území Hostinné o výměře 19 m2 z vlastnictví města Hostinné, za cenu 200,- Kč/m2
a náklady s převodem spojené.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 30.03.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: --

6. Odkoupení nemovitosti - chodník
V rámci výstavby prodejny Penny Market v Hostinném byl zrekonstruován i chodník na protější straně
silnice vedoucí na Sídliště v Hostinném. Ze strany města Hostinné byla rekonstrukce rozšířena
o opravu navazujícího chodníku v ulici Nádražní a dále části do ulice I. Herrmanna. Při geodetickém
zaměření bylo zjištěno, že stavba chodníku částečně zasahuje na nemovitosti ve vlastnictví jiných
vlastníků. Jedná se o část st. p. č. 455, část poz. p. č. 1527 ve vlastnictví xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxx, Hostinné, a část st. p. č. 454 v podílovém spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxx
a xxxxxxxxx (9397/66433), xxxxxxxxx (412/2143), xxxxxxxxx (9652/66433), xxxxxxxxx
(3418/66433), xxxxxxxxx (3418/66433), xxxxxxxxx (7870/66433) a společnosti TEMPO ČESKO
s.r.o (19906/66433).
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Vladimír Junek přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy, na převod do vlastnictví města Hostinné, dle geometrického
plánu zak. č. 1268-28/2010 dílu „g“ o výměře 4 m2 od vlastníka st. p. č. 455, dílu „a“ o výměře 30 m2
od vlastníka poz. p. č. 1527, dílu „e“ o výměře 5 m2 a dílu „b“ o výměře 9 m2 od spoluvlastníků
st. p. č. 454, v kat. území Hostinné, obci Hostinné, za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 30.04.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: --

7. Odkoupení stavby - manž. xxxxxxxxx
Na zasedání Rady města Hostinné dne 16.02.2011 byla předložena nabídka manželů xxxxxxxxx
a xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx, Kralupy nad Vltavou, na prodej do vlastnictví města Hostinné
stavby rodinné rekreace č. e. 8 na st. p. č. 1690 v kat. území Hostinné. Jedná se o zahradní chatku
umístěnou na pozemku ve vlastnictví města Hostinné přímo sousedící se stavbou Labské cyklotrasy
v lokalitě u splavu.
Již v minulosti manželé xxxxxxxxx požádali město Hostinné o možnost odkoupení pozemku st. p. č.
1690 pod stavbou a části poz. p. č. 684/1 tvořící zázemí této stavby. Žádost na odkoupení byla
Zastupitelstvem města Hostinné zamítnuta. Důvodem zamítnutí žádosti bylo budoucí využití území
pro rekreační a sportovní činnost spojenou se stavbou Labské cyklotrasy.
Z důvodu zamítnutí žádosti a tím snížení prodejnosti stavby nabídli manželé xxxxxxxxx tuto
nemovitost městu Hostinné k odkoupení za cenu 415.000,- Kč. Rada města Hostinné na svém zasedání
dne 16.02.2011 projednala nabídku manželů xxxxxxxxx a pověřila starostu města Hostinné jednáním
o odkoupení nemovitosti do vlastnictví města Hostinné s doporučením návrhu kupní ceny ve výši
poloviny odhadní ceny, kde podle znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem Ing.
Vlastimilem Bienem činila celková cena nemovitosti v roce 2010 částku 363.390,- Kč.
Dne 25.02.2011 se uskutečnila schůzka starosty města Hostinné a xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Ještě
téhož dne manželé xxxxxxxxx písemně nabídli městu Hostinné k odkoupení nemovitost stavby
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rodinné rekreace č. e. 8 na st. p. č. 1690 v kat. území Hostinné za cenu ve výši 50% úředního ocenění
ke dni převodu. Nabídka k odkoupení nemovitosti za cenu 50% úředního ocenění byla předložena
Radě města Hostinné na zasedání dne 02.03.2011.
Pan Jelínek se dotázal, zda město zvažuje i odkup jiných staveb, kdyby je majitelé nabídli k prodeji.
Pan starosta odpověděl, že by se zvažovala konkrétní nabídka dle situace. Objekt xxxxxxxxx v této
části nejvíce překáží. Dále se do diskuze přidal pan Ing. Krčmář s názorem, že je dobré tento objekt
odkoupit a zda-li ještě neponížit xxxxxxxxx cenu o to, co zaplatí za daň. Taktéž by bylo přínosné tento
objekt využít třeba jako kiosek, hřiště apod. Starosta sdělil, že při prodeji bylo domluvené, jaké
náklady bude kdo hradit.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Kazihnitková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s manželi xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx,
Kralupy nad Vltavou, na převod stavby rodinné rekreace č. e. 8 na st. p. č. 1690 v kat. území a obci
Hostinné do vlastnictví města Hostinné, za cenu 50% ceny dle znaleckého posudku č. 6557-177/10 ze
dne 02.11.2010.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 15.04.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdržel:
Návrh byl schválen.

19 zastupitelů
1 zastupitel (p. Maštalíř)

8. Odkoupení pozemku - obec Chotěvice
Obec Chotěvice, IČ 00277924, se sídlem Chotěvice 275, Chotěvice, nabídla městu Hostinné
k odkoupení za cenu 35,- Kč/m2 pozemek poz. p. č. 2618/14 o výměře 328 m2 v kat. území Chotěvice,
obci Chotěvice. Jedná se o pozemek, jehož odkupem by vznikla městu Hostinné možnost scelit
pozemky ve vlastnictví města Hostinné v kat. území Chotěvice.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Vladimír Junek přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s obcí Chotěvice, IČ 00277924, se sídlem Chotěvice 275,
Chotěvice, na převod poz. p. č. 2618/14 o výměře 328 m2 v obci a kat. území Chotěvice do vlastnictví
města Hostinné, za kupní cenu 35,- Kč/m2 a náklady s převodem spojené.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 30.03.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdržel:
Návrh byl schválen.

19 zastupitelů
1 zastupitel (p. Stavrovski)

9. Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
Rada města projednala smlouvy na výkon činnosti městské policie s tím, že doba trvání smlouvy je
uvedena na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Přílohou smlouvy je vyčíslení
předpokládaných příjmů a výdajů na rok 2011 duben - 2012 březen.
Pan Ing. Krčmář se dotázal, kdo zadává za město Hostinné městské policii úkoly. Pan starosta
odpověděl, že toto přísluší starostovi, avšak běžný provoz s nimi konzultuje také pan místostarosta. Je
třeba zadávat práci tak, aby měla co největší efekt. Dále sdělil, že na smlouvě spolupracoval pan
Jelínek.
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Pan Jelínek se k tématu také vyjádřil, navrhl oblasti, kterým by se mohla městská policie nejvíce
věnovat, a to preventivní činnost, kontrola parků, cyklostezky, prevence mládeže v restauracích, na
autobusovém nádraží, také aby byli hlídky směrované do časů, kdy jsou zde nejvíce platné. Například
o víkendu na probíhajících diskotékách.
Pan starosta se také zmínil o kontrole dodržování vyhlášky v souvislosti se psy.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Kazihnitková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Trutnov na činnost městské policie na území
města Hostinného na dobu neurčitou.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: --

10. Veřejná podpora organizované sportovní činnosti mládeže
Město Hostinné podporuje dlouhodobou organizovanou sportovní činnost mládeže na území města
Hostinné prováděné neziskovými právními subjekty, které mají sportovní činnost jako hlavní předmět
své činnosti. Podpora je v maximální výši 75 % uznatelných výdajů za předpokladu, že 25 % výdajů
bude hrazeno z členských příspěvků mládeže. Metodika vychází z praktické zkušenosti při
poskytování příspěvku města TJ Tatran Hostinné, které bylo schváleno na ZM dne 04.06.2008 pod
č.j.: 164/12/08.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Pan přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje pravidla pro poskytování organizované sportovní činnosti mládeže.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: --

11. Rozpočtové opatření č. 1/2011
Pan starosta předal slovo panu místostarostovi, který se zmínil o rozpočtovém opatření č. 1/2011.
Sdělil, že se do něj promítly připomínky rady města, dále pak finančního výboru a v neposlední řadě
se do rozpočtové změny promítne koupě stavby od manželů Tesařových. Rada města vzala v potaz
náměty zastupitelů na pracovním jednání ZM. Dále pan Ing. Chmelík přiblížil nejdůležitější změny v
rozpočtovém opatření.
Do diskuze se přidala paní Ing. Kovářová, která připomněla zapracovat do rozpočtu nákup pozemku
od obce Chotěvice, který dnes zastupitelstvo schválilo. Za finanční výbor sdělila, že byla rozpočtová
změna projednána, výbor nemá připomínek a je tedy doporučena zastupitelstvu ke schválení.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Kazihnitková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011. Příjmy v celkové výši 116.987.100,- Kč. Výdaje
v celkové výši 117.363.900,- Kč.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru města.
Termín do 31.03.2011.
ZM schvaluje spolufinancování k dotaci Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru města.
Termín do 31.12.2011.
ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků,
peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtového opatření č. 1/2011 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části v příloze.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru města.
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Termín do 31.12.2011.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku TJ Tatranu Hostinné na
organizovaný sport mládeže ve výši 531.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 30.06.2011.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku TJ Tatranu Hostinné oddílu
stolního tenisu na Velkou cenu veteránů a účast na ME, turnaj Pepíka Šína ve výši 14.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 30.06.2011.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku TJ Tatranu Hostinné
fotbalovému oddílu na Memoriál Antonína Plecháče ve výši 20.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 30.06.2011.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku TJ Tatranu Hostinné šachovému
oddílu na Memoriál Františka Šoulavého ve výši 20.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 30.06.2011.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov - RIAPS ve výši 20.000,- Kč na terénní práce.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 30.06.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi:
Návrh byl schválen.

19 zastupitelů
1 zastupitel (p. Ing. Krčmář)

12. Dotazy a připomínky
Zastupitelům byla v materiálech předložena žádost paní Bc. Sahánkové, pana Stavrovskiho a paní
Kazihnitkové o poskytnutí podkladů pro jednání RM a dále pak výpis usnesení z RM s odůvodněním
o zamítnutí této žádosti.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
V diskuzi nebylo žádných dalších dotazů ani připomínek, proto starosta schůzi zastupitelstva ukončil
v 18.50 hod.
Zapsala: Jitka Skořepová, DiS., sekretariát starosty

………………………………………
Bc. Karel Klíma
starosta
Ověřovatelé zápisu:

Pan Boris Kováč

………………………………..

Pan Tomáš Anděl

………………………………..
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