Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné - Zápis ze ZM ze dne 12.09.2011

MĚSTO HOSTINNÉ

Zápis
z 5. schůze Zastupitelstva města Hostinné,
konané dne 12.09.2011 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

20 zastupitelů města dle prezenční listiny
1 zastupitel (pí Voláková)
--

Na 5. schůzi Zastupitelstva města Hostinné byla přítomna nadpoloviční většina jeho členů,
zastupitelstvo bylo schopné se usnášet. Starosta přítomné přivítal, zahájil zasedání a přítomné
zastupitele seznámil s jednotlivými body programu.

P r o g r a m:
1. Zápis a usnesení z jednání ZM č. 4
2. Volba ověřovatelů zápisů a návrhové komise
3. Kupní smlouva – p. xxxxxxxxx
4. Smlouva na přijatou dotaci na hasiče
5. Příspěvky z rozpočtu města
- darovací smlouvy
6. Rozpočtové opatření č. 3/2011
7. Dotazy
8. Závěr
Protože nebyly další připomínky ani návrhy na doplnění programu, tento byl schválen 20 zastupiteli.
1. Zápis a usnesení z jednání ZM č. 4
Zastupitelé v materiálech obdrželi zápis a usnesení ze 4. 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. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Starosta města předložil návrh na zvolení komise pro návrhy usnesení ve složení: pí Mgr. Ivana
Mědílková a pí Ing. Miluška Kovářová. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
Starosta města předložil návrh na zvolení ověřovatelů zápisu ve složení: p. Richard Stavrovski a pí
Ing. Dagmar Sahánková. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdržel: -Návrh byl schválen.
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3. Kupní smlouva - p. xxxxxxxxx
Rada města Hostinné na své 20. schůzi projednala nabídku pana xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx,
Hostinné, na odkoupení poz. p. č. 903/10 v kat. území Hostinné do vlastnictví města Hostinné. O tuto
nemovitost mělo město Hostinné zájem již v minulosti z důvodu blížící se realizace stavby kanalizace
v Hostinném a možnosti rozšíření stávající komunikace v ulici V Lipkách. Vlastník nemovitosti však
požadoval cenu ve výši 150,- Kč/m2. Nyní pan xxxxxxxxx nabízí tuto nemovitost k převodu na město
Hostinné za cenu ve výši 100,- Kč/m2, což je při stávající výměře 1755 m2 částka kupní ceny
175.500,- Kč.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Mědílková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Hostinné, na
odkoupení poz. p. č. 903/10 v kat. území Hostinné, obci Hostinné do vlastnictví města Hostinné, za
cenu ve výši 100,- Kč/m2.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 30.09.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
4. Smlouva na přijatou dotaci na hasiče
RM schválila pod č. j. 235/17/11 přijetí dotace pro hasiče od Královéhradeckého kraje a doporučila
ZM schválit smlouvu číslo RR/2011/022-SDH/MV/1-2 uzavřenou s Královéhradeckým krajem.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Mědílková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje smlouvu číslo RR/2011/022-SDH/MV/1-2 uzavřenou s Královéhradeckým krajem.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
5. Příspěvky z rozpočtu města - darovací smlouvy
RM dne 31.08.2011 schválila příspěvek TJ Labe Hostinné ve výši 20 tis. Kč podmíněný uzavřením
smlouvy. Zastupitelstvu města je předložen soupis schválených příspěvků RM v roce 2011, ke kterým
je nutné uzavřít darovací smlouvu.
Základní škola Sluneční Hostinné RM č.j.: 167/11/11
MS ČČK Hostinné RM č.j.: 262/20/11
Klub českých turistů Hostinné RM č.j.: 165/11/11
Krkonošské collegium musicum Hostinné RM č.j.: 134/08/11
ZO Svaz postiž. civilizačními chorobami Hostinné RM č.j.: 135/08/11
Svaz diabetiků ÚO Vrchlabí RM č.j.: 136/08/11
Svaz branně-technických sportů ČR Hostinné RM č.j.: 137/08/11

5 tis.
3 tis.
5 tis.
6 tis.
4 tis.
4 tis.
4 tis.

Paní Kazihnitková se dotázala, na co TJ Labe použije dotaci, že se jí příspěvky pro tuto organizaci
zdají příliš vysoké. Pan starosta odpověděl, že příspěvek je na činnost dle jejich stanov, což není jen o
opečovávání koní. Jedná se o podporu spolkové činnosti jako u celé řady dalších organizací. Do
diskuze se připojil i pan Jelínek s názorem, že 20 tis. Kč se mu nezdá jako příliš vysoký příspěvek
vzhledem k nákladům, které TJ Labe má.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
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Paní Mgr. Mědílková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku TJ Labe Hostinné na činnost
jezdeckého oddílu ve výši 20 tis. Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.10.2011.
ZM schvaluje uzavření darovacích smluv k příspěvkům poskytnutým RM v roce 2011 pod č.j.: 134/08/11,
135/08/11, 136/08/11, 137/08/11, 165/11/11, 167/11/11, 262/20/11.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.10.2011.
ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků,
peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtového opatření č. 3/2011 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části v příloze.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 18 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 2 zastupitelé (pí Kazihnitková, pí Ing. Sahánková)
Návrh byl schválen.
6. Rozpočtové opatření č. 3/2011
Pan Chmelík pohovořil o daňových a nedaňových příjmech a o dalších položkách, které ovlivňují
rozpočet v rozpočtové změně č.3/2011. Dále vystoupila pí Ing. Kovářová za finanční výbor a sdělila,
že je zajištěno průběžné financování města a finanční výbor nemá k rozpočtové změně připomínky
a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
Paní Nossková se dotázala na náklady z Porciunkule. Bylo jí sděleno, že na vyúčtování je ještě příliš
brzy. Zpráva se předkládá přibližně až v listopadu.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Mědílková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011. Příjmy v celkové výši 109.074.500,- Kč. Výdaje v
celkové výši 125.489.400,- Kč. Schodek je pokryt přebytkem hospodaření minulého roku a přijatým
úvěrem. Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín do 30.09.2011.
ZM schvaluje smlouvu o úvěru č. 10902/11/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
ZM schvaluje smlouvu o úvěru č. 0774/11/5650 s Československou obchodní bankou, a.s.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
7. Dotazy
• Dne 06.06.2011 si paní Radomíra Nossková vyžádala k nahlédnutí projektovou dokumentaci ke
kabinám TJ Tatranu. V případě dalšího zájmu zastupitelů je možné nahlédnutí do dokumentace při
osobním jednání na odboru investic a majetku města, neboť s ohledem na ochranu autorských práv
nebyla zpřístupněna kopie těchto dokumentů.
• Dne 09.06.2011 požádala paní Ing. Dagmar Sahánková o poskytnutí směrnice RM o způsobu
zadávání veřejných zakázek, která předcházela směrnici RM č. 2/2011 o způsobu zadávání
veřejných zakázek. (Odpověď viz příloha na CD).
• Dne 14.06.2011 si telefonicky vyžádala paní Ing. Dagmar Sahánková volební řád školské rady
Základní školy Karla Klíče Hostinné. (Vyřízení žádosti viz příloha na CD).
Strana 3 (celkem 4)

Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné - Zápis ze ZM ze dne 12.09.2011

• Dne 14.06.2011 požádala paní Ing. Dagmar Sahánková o podklady z jednání RM za období od
05.05.2011 k datu 14.06.2011. (Vyřízení žádosti viz příloha na CD).
• Dne 08.07.2011 byly zaslány podklady panu Richardu Stavrovskému a paní Haně Kazihnitkové za
základě jejich žádostí č. j. 670/2011/TAJ a 574/2011/TAJ. (Vyřízení žádostí viz příloha na CD).
• Dne 11.08.2011 požádala paní Ing. Dagmar Sahánková o poskytnutí kopií nájemní smlouvy (pro
rok 2011) na pronájem Náměstí a přilehlých ulic v době konání Porciunkule. (Odpověď viz příloha
na CD).
Paní Ing. Kovářová vystoupila s návrhem sejít se na pracovním zastupitelstvu, kde by se zastupitelé
měli seznámit blíže s rozpočtem a s investičními akcemi. Pan starosta sdělil, že plánované pracovní
jednání ZM je na 10. října, kde je také potřeba se zabývat otázkou koupaliště. Zastupitelé se tedy
dohodli na setkání 10.10.2011 v 16,00 hod. přímo na koupališti v Hostinném.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Mědílková přednesla návrh usnesení:
ZM bere na vědomí přehled vyřízených dotazů od zastupitelů města.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
Protože nebylo žádných dalších dotazů ani připomínek, starosta schůzi zastupitelstva ukončil v 17.40
hod.
Zapsala: Jitka Skořepová, DiS., sekretariát starosty

………………………………………
Bc. Karel Klíma
starosta

Ověřovatelé zápisu: Pan Richard Stavrovski

………………………………..

Paní Ing. Dagmar Sahánková ………………………………..
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