Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné - Zápis ze ZM ze dne 12.12.2011

MĚSTO HOSTINNÉ

Zápis
z 6. schůze Zastupitelstva města Hostinné,
konané dne 12.12.2011 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

21 zastupitelů města dle prezenční listiny
---

Na 6. 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. Usnesení a zápis z 5. jednání ZM
2. Zpráva o plnění usnesení z RM a ZM
3. Uzavření kupní smlouvy - koupě nemovitostí
4. Uzavření kupní smlouvy - koupě nemovitostí
5. Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii „Kudrnáč“
6. Uzavření kupní smlouvy - prodej pozemku pod stavbou
7. Nabídka prodeje objektu č. p. 238 v Hostinném
8. Uzavření darovací smlouvy - převod nemovitostí do vlastnictví města Hostinné
9. Vyřazení majetku z evidence
10. Koupaliště v Hostinném
11. Zřizovací listina organizační složky Františkánský klášter
12. OZV č. 6/2011 o místním poplatku za provoz místního systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ve znění
vyhlášky č. 4/2010
13. OZV č. 7/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Hostinné
14. Rozpočtové opatření č. 4/2011
15. Rozpočet na rok 2012
Rozpočtový výhled 2013 - 2017
16. Plán termínů jednání ZM v roce 2012
17. Dotazy a připomínky
18. Závěr
Protože nebyly další připomínky ani návrhy na doplnění programu, tento byl schválen 21 zastupiteli.
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Starosta města předložil návrh na zvolení komise pro návrhy usnesení ve složení: pan Ing. Pavel
Krčmář a paní Mgr. Iva Faltová. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 19 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 2 zastupitelé (Ing. Krčmář, Mgr. Faltová)
Návrh byl schválen.
Starosta města předložil návrh na zvolení ověřovatelů zápisu ve složení: pan Ing. Petr Maštalíř a pan
Milan Václavík. Další návrhy nebyly předloženy.
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Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdržel: -Návrh byl schválen.
1. Zápis a usnesení z jednání ZM č. 5
Zastupitelé v materiálech obdrželi zápis a usnesení z 5. 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. Zpráva o plnění usnesení z RM a ZM
Zastupitelstvu města je v přílohách předložen soupis plnění usnesení z jednání ZM č. 4. - 5. a také
usnesení z jednání RM č. 13. - 25. V usneseních, kde lhůty např. ještě běží nebo jsou rozpracovány, je
možné si ze strany kontrolního výboru podklady dožádat a provést dodatečnou kontrolu plnění
usnesení.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Faltová přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje zprávu o plnění usnesení z jednání ZM č. 4. - 5. a RM č. 13. - 25.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
3. Uzavření kupní smlouvy - koupě nemovitostí
V souvislosti s přípravou stavby „Silnice II/325 Hostinné, průtah“ bylo zjištěno, že část stavby nově
navrhovaného chodníku by měla být umístěna na nemovitostech jiného vlastníka (šíře cca 1 m a délce
cca 18 m), tedy na poz. p. č. 930/12 a části st. p. č. 338 v kat. území Hostinné, obci Hostinné, ve
vlastnictví manželů xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx, Hostinné.
Manželé xxxxxxxxx a xxxxxxxxx souhlasí s prodejem výše uvedených nemovitostí do vlastnictví
města Hostinné za kupní cenu 200,- Kč/m2.
Paní Ing. Kovářová navrhla prodej pozemku za částku 400,- Kč/m2, neboť v dalším bodu programu se
též pozemek prodává za tuto cenu.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Ing. Krčmář přednesl protinávrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s manželi xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxx,
Hostinné, na převod části poz. p. č. 930/12 a části st. p. č. 338 v kat. území Hostinné, obci Hostinné o
výměře celkem do 20 m2, za kupní cenu 400,- Kč/m2 do vlastnictví města Hostinné. Náklady
s převodem spojené budou hrazeny městem Hostinné.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 31.12.2011.
Hlasování o protinávrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 1 zastupitel (p. Junek)
Návrh byl schválen.
4. Uzavření kupní smlouvy - koupě nemovitostí
V souvislosti s přípravou stavby „Silnice II/325 Hostinné, průtah“ bylo zjištěno, že část stavby nově
navrhovaného chodníku by měla být umístěna na nemovitostech jiného vlastníka (o šíři cca 1 m a
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délce cca 17 m), tedy na poz. p. č. 930/13 o celkové výměře 8 m2 a části st. p. č. 339 v kat. území
Hostinné, obci Hostinné, v podílovém spoluvlastnictví:
- xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Hostinné, ve výši ¼ k celku,
- xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Hostinné ve výši ¼ k celku,
- xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Chotěvice, ve výši ¼ k celku,
- xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Rudník, ve výši ¼ k celku.
Spoluvlastníci zatížených nemovitostí souhlasí s prodejem výše uvedených nemovitostí do vlastnictví
města Hostinné, jejich požadavkem je však kupní cena ve výši 400,- Kč/m2.
Pan Ing. Krčmář navrhnul doplnit do usnesení větu, že náklady s převodem spojené budou hrazeny
městem Hostinné.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Faltová přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Hostinné, paní
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Hostinné, panem xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Chotěvice a paní
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Rudník, na převod poz.p.č. 930/13 a části st.p.č. 339 v kat. území
Hostinné, obci Hostinné o výměře celkem do 19 m2, za kupní cenu 400,- Kč/m2 do vlastnictví města
Hostinné. Náklady s převodem spojené budou hrazeny městem Hostinné.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 31.12.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
5. Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii „Kudrnáč“
Dne 01.03.2011 byl požádán Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Trutnov, Horská 5,
Trutnov, o vypracování souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva na obec podle § 2a
zákona č. 172/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Důvodem podání žádosti bylo dohledání
přídělové listiny - graf. přídělu č. 13 ve kterém bylo zapsáno vlastnické právo k pozemkům
zahrádkářské kolonie „Kudrnáč“ na MNV Hostinné.
Dne 17.08.2011 bylo podepsáno souhlasné prohlášení s přechodem vlastnických práv na město
Hostinné nemovitostí st. p. č. 1544, 1545, 1546, 1547, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1583, 1584,
1627, 1662, 1685, 1822, 1832, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860, 1862, 1915, 1929 a poz. p. č. 834/1,
834/4 a 834/5 v kat. území Hostinné, obci Hostinné.
Dne 19.09.2011 požádal pan Jaroslav Štiller, bytem Labská fortna 223, Hostinné, jako předseda
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Kudrnáč – Hostinné, IČ 75068761, Hostinné, o
odkoupení pozemků v zahrádkářské kolonii Kudrnáč do vlastnictví členů ZO Kudrnáč.
Jelikož se jedná o zahrádkářskou kolonii a město Hostinné již v minulosti prodávalo pozemky
v zahrádkářských koloniích „HLIŇÁK I a HLIŇÁK II“, žádá předseda organizace o stejný režim
prodeje pozemků, jak již byly v minulosti městem Hostinné prodávány.
Vzhledem k tomu, že v minulosti byl schválen prodej pozemků v zahrádkářských koloniích za cenu
20,- Kč/m2, je doporučeno schválit záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii „Kudrnáč“ do
vlastnictví členů ZO Kudrnáč za stejnou cenu, tedy za cenu 20,- Kč/m2.
Pro zrealizování prodeje musí být předmětné pozemky geodeticky zaměřeny, zaměřena musí být i
přístupová cesta, která je nyní součástí poz. p. č. 834/1. Jelikož se jedná o veřejně přístupnou účelovou
komunikaci, bude tento pozemek ponechán ve vlastnictví města Hostinné.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Ing. Krčmář přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii „Kudrnáč“ do vlastnictví členů ZO
Českého zahrádkářského svazu Kudrnáč – Hostinné a vlastníků zahradních chatek umístěných na
předmětných nemovitostech, za kupní cenu ve výši 20,- Kč/m2 a náklady s převodem spojené.
ZM pověřuje starostu města jednáním s ZO Českého zahrádkářského svazu Kudrnáč.
Strana 3 (celkem 11)

Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné - Zápis ze ZM ze dne 12.12.2011

Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 29.02.2012.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
6. Uzavření kupní smlouvy - prodej pozemku pod stavbou
Dne 20.10.2011 požádal pan xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Hostinné, o možnost odkoupení st. p. č.
1114 o výměře 15 m2 v kat. území Hostinné, obci Hostinné. Na předmětné nemovitosti má žadatel
umístěnou garáž u jeho rodinnému domu č. p. 620 v Hostinném. Na stavbu garáže bylo žadateli dne
29.12.1981 Městským národním výborem Hostinné – stavebním úřadem vydáno Kolaudační
rozhodnutí pod č. 1680/76/81.
Záměr uzavřít kupní smlouvu s vlastníkem objektu garáže na st. p. č. 1114, na převod do jeho
vlastnictví st. p. č. 1114 v kat. území Hostinné, obci Hostinné, byl dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce města Hostinné v období od
25.11.2011 – 12.12.2011.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Faltová přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Hostinné, na převod
st. p. č. 1114 o výměře 15 m2 v kat. území Hostinné, za celkovou kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 a
náklady s převodem spojené do jeho vlastnictví.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 31.12.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
7. Nabídka prodeje objektu č. p. 238 v Hostinném
V červnu 2011 byla ukončena nájemní smlouva na pronájem objektu č. p. 238 na st. p. č. 259 v kat.
území Hostinné. Jedná se o objekt bývalých jatek v ul. V Lipkách, který nájemce společnost DUOPAP
s.r.o., využívala pro skladové prostory a garáž. Po ukončení užívání byl objekt několikrát zveřejněn
k možnosti pronájmu, o užívání objektu formou nájmu nebyl zájem.
Z důvodu nezájmu o pronájem objektu a nepotřebnosti využití ze strany města Hostinné navrhujeme
nabídnout objekt č. p. 238 na st. p. č. 259 a st. p. č. 259 k prodeji, a to za cenu aktuálního znaleckého
posudku. Nemovitosti byly v roce 2006 oceněny ve výši 619.410,- Kč. Dne 29.11.2011 byl znalecký
posudek aktualizován znaleckým posudkem č. 6839-229/11, výsledná cena nemovitostí je stanovena v
částce 1.199.190,- Kč.
Paní Ing. Kovářová sdělila, že tuto záležitost projednávali na finančním výboru a pan Ing. Krčmář
navrhl, aby se zastupitelstvo neomezovalo cenou, aby mohla RM pružně jednat. Aby se pak nemusela
schvalovat každá nabídka, která by došla, domluvili se zastupitelé na % snížení z ceny. Starosta
s panem Ing. Krčmářem navrhli prodej tohoto objektu s podmínkou, že minimální cena bude
stanovena úředním oceněním s koeficientem 0,8.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Ing. Krčmář přednesl protinávrh usnesení:
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje objektu č. p. 238 na st. p. č. 259 a st. p. č. 259 v kat. území
Hostinné, obci Hostinné, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 6839-229/11, vyhotoveným Ing.
Vlastimilem Bienem, Horní Branná 183, Horní Branná, upraveným koeficientem 0,8.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 31.12.2011.
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Hlasování o protinávrhu:
Pro hlasovalo: 19 zastupitelů
Proti hlasovalo: 1 zastupitel (Ing. Maštalíř)
Hlasování se zdrželi: 1 zastupitel (p. Junek)
Návrh byl schválen.
8. Uzavření darovací smlouvy - převod nemovitostí do vlastnictví města Hostinné
V insolvenčním řízení dlužníka Podkrkonošská slévárna Dvůr Králové nad Labem s. r. o. získala
Městská správa Hostinné, s. r. o., IČ 25959751, se sídlem Deymova 208, Hostinné, vlastnictví k
nemovitostem v kat. území Hostinné, průmyslový objekt č. p. 331, Hostinné, na pozemku parc. č. st.
384/1, průmyslový objekt č. p. 467, Hostinné, na pozemku parc. č. st. 384/2, průmyslový objekt bez
č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1152, průmyslový objekt bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st.
1156/1, průmyslový objekt bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1156/2, průmyslový objekt bez
č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1156/3, průmyslový objekt bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st.
1157, tech. vybavenost bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1663, pozemek parc. č. st. 384/1 o
výměře 4283 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 384/2 o výměře 354 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1151 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek
parc. č. st. 1152 o výměře 674 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1156/1 o výměře
257 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1156/2 o výměře 108 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, pozemek parc. č. st. 1156/3 o výměře 82 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st.
1157 o výměře 57 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1663 o výměře 217 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1554 o výměře 90 m2, ostatní plocha, manipulační
plocha, pozemek parc. č. 279 o výměře 5947 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č.
302/3 o výměře 1013 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 303/4 o
výměře 1218 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 304/4 o výměře 8209 m2,
ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 306/16 o výměře 2696 m2, trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond.
Nyní Městská správa Hostinné, s.r.o. nabízí nabyté nemovitosti bezúplatně formou darovací smlouvy
do vlastnictví města Hostinné.
Pan Stavrovski otevřel diskuzi ohledně možné ekologické zátěže z celého objektu. Analýza
vypracována nebyla, případné náklady by přešly na město Hostinné. Ing. Krčmář upozornil na
zabezpečení objektu, aby nedocházelo ke zraněním. Dále zastupitelé řešili otázku úhrady případného
DPH a taktéž budoucího nájemce objektu. Starosta sdělil, že se vedou jednání s firmou, která je
ochotná převzít areál jako celek na zhruba 1 rok, tím by se současně zajistilo hlídání objektu, firma by
taktéž na své náklady zajistila oplocení celého areálu.
Paní Ing. Sahánková přednesla protinávrh, aby ZM odložilo uzavření darovací smlouvy do doby
prověření ekologické zátěže znaleckým posudkem.
Dále se zastupitelé věnovali prašnosti v areálu, pan Erlebach sdělil, že vidí jako přínosné, aby bylo
vlastníkem město, případné vzniklé ekologické zátěže by byly alespoň vyřešeny.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Faltová přednesla protinávrh usnesení paní Ing. Sahánkové:
ZM odkládá uzavření darovací smlouvy do doby prověření ekologické zátěže znaleckým posudkem.
Hlasování o protinávrhu:
Pro hlasovalo: 6 zastupitelů

(pí Kazihnitková, pí Nossková, p. Jelínek, pí Ing. Sahánková, pí
Voláková, p. Stavrovski)
Proti hlasovalo: 5 zastupitelů (p. Kováč, p. Junek, p. Šmíd, p. Maštalíř, p. MUDr. Erlebach)
Hlasování se zdrželi: 10 zastupitelů
Návrh nebyl schválen.
Paní Mgr. Faltová přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Městskou správou Hostinné, s. r. o., IČ 25959751, se
sídlem Deymova 208, Hostinné, na převod do vlastnictví města Hostinné průmyslového objektu č. p.
331 na pozemku parc. č. st. 384/1, průmyslového objektu č. p. 467 na pozemku parc. č. st. 384/2,
průmyslového objektu bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1152, průmyslového objektu bez č. p./č. e.
na pozemku parc. č. st. 1156/1, průmyslového objektu bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1156/2,
Strana 5 (celkem 11)

Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné - Zápis ze ZM ze dne 12.12.2011

průmyslového objektu bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1156/3, průmyslového objektu bez
č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1157, objektu tech. vybavenosti bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st.
1663, pozemku parc. č. st. 384/1, pozemku parc. č. st. 384/2, pozemku parc. č. st. 1151, pozemku parc.
č. st. 1152, pozemku parc. č. st. 1156/1, pozemku parc. č. st. 1156/2, pozemku parc. č. st. 1156/3,
pozemku parc. č. st. 1157, pozemku parc. č. st. 1663, pozemku parc. č. 1554, pozemku parc. č. 279,
pozemku parc. č. 302/3, pozemku parc. č. 303/4, pozemku parc. č. 304/4, pozemku parc. č. 306/16
v kat. území Hostinné, obci Hostinné.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 31.12.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 15 zastupitelů
Proti hlasovalo: 3 zastupitelé
Hlasování se zdrželi: 3 zastupitelé
Návrh byl schválen.

(p. Stavrovski, pí Ing. Sahánková, pí Kazihnitková)
(p. Jelínek, pí Voláková, pí Nossková)

9. Vyřazení majetku z evidence
Dnem 31.12.2011 nabude účinnosti Český účetní standard (ČÚS) 708 – Odpisování dlouhodobého
majetku. Týká se především účetních jednotek, které do účinnosti vyhlášky MF ČR č. 410/2009 Sb.
dlouhodobý majetek neodpisovaly, tj. organizační složky státu a územní samosprávné celky.
Povinností účetních jednotek je k datu účinnosti ČÚS 708 zajistit předmětný majetek pro odpisování.
V souvislosti s přípravou majetku k odpisování bylo zjištěno, že v evidenci staveb jsou evidovány
stavby, které již fyzicky neexistují, a proto je nutné tyto stavby z evidence majetku města Hostinné
vyřadit.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Faltová přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku staveb dle přílohy.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 31.12.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 17 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 4 zastupitelé (p. Stavrovski, pí Ing. Sahánková, pí Voláková, pí Kazihnitková)
Návrh byl schválen.
10. Koupaliště v Hostinném
Při pracovním jednání zastupitelů dne 10.10.2011 zazněla mimo jiné pochybnost nad finanční
reálností řešení koupaliště v Hostinném klasickou bazénovou technologií, která byla připravena již
minulým zastupitelstvem do úrovně stavebního povolení. Bylo vzneseno přání, dát se cestou
takzvaného biotopu, tedy systému koupacích a čistících jezírek, které by podle předběžných informací
mohly být levnější investičně i provozně. Protože se jedná o řešení, které je pro veřejná koupaliště
využíváno velmi krátce, a v Hostinném nebylo v minulosti zvažováno, doporučuje se tuto variantu
prověřit také. Rozpočet města na rok 2012 s realizací připravené varianty nepočítá a je proto možné a
vhodné důkladně prověřit i zmíněné jiné technologické řešení koupaliště. Na základě informací
z tohoto pracovního jednání zastupitelů proběhlo dne 29.11.2011 jednání s f. BAPO s.r.o., která má za
sebou několik realizací těchto jezírek a z jejich strany bylo konstatováno, že i prostor našeho
koupaliště lze upravit pro jejich technologické řešení. Podstatným prvkem je nahrazení chemické
úpravy vody přírodním biologickým procesem v komorách oddělených čistících jezírek. To by
bezesporu snížilo provozní náklady koupaliště nejen po stránce spotřeby chemických látek pro úpravu
vody, ale i energií a vlastní potřeby doplňovací vody. Znamená to také odchod od představy
klasického koupaliště s atrakcemi vodního světa a ztotožnění se s variantou umělého koupacího jezera
s drobnějšími herními prvky. Z důvodu jednoznačnosti dalšího postupu je zastupitelstvu předložen
návrh na přerušení příprav realizace koupaliště klasickou bazénovou technologií a návrh na nový úkol
pro Radu města zajistit podklady pro rozhodnutí zastupitelstva o případném řešení koupaliště
v Hostinném na principu biotopu.
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Paní Ing. Sahánková sdělila, že doposud nejsou hotové rozbory vody ohledně fosforu, proto by
navrhla zastavit přípravu na koupaliště do doby, než bude známo, že je voda vhodná pro koupání, což
bude za cca 3 dny. Zastupitelé se dohodli, že toto není v rozporu s návrhem usnesení.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Faltová přednesla návrh usnesení:
ZM ukládá RM:
1) přerušit přípravu na výstavbu koupaliště v Hostinném realizovanou na základě usnesení ZM č.
239/16/09 ze dne 06.05.2009;
2) zajistit podklady pro rozhodnutí zastupitelstva o případném řešení koupaliště ve variantě biotopu.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 1 zastupitel (pí Mgr. Faltová)
Návrh byl schválen.
11. Zřizovací listina organizační složky Františkánský klášter
V souvislosti s dokončenou rekonstrukcí areálu kláštera a zprovozněním objektu je navrhováno
sjednotit organizační složky města pod jeden subjekt „Františkánský klášter.“ Organizační složka by
se členila na „Městské muzeum,“ „Galerii antického umění“ a „Městskou knihovnu.“ Navrhovaná
účinnost zřizovací listiny je od 01.01.2012.
V diskuzi se řešila otázka správy majetku v organizační složce. Starosta navrhnul schválit zřizovací
listinu s doplněním zákona 122/2000 Sb. v záhlaví listiny. A dále, pokud bude kompetence náležet
ZM, bude na příští jednání ZM připraven soupis majetku.
Dále pan starosta na dotaz pana Ing. Krčmáře sdělil, že vedoucího jmenuje RM. Mezi zastupiteli se
rozvinula debata o obsahu zřizovací listiny.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Ing. Krčmář přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje zřizovací listinu organizační složky „Františkánský klášter“ s účinností od 01.01.2012.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 1 zastupitel (pí Kazihnitková)
Návrh byl schválen.
12. OZV č. 6/2011 o místním poplatku za provoz místního systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ve znění vyhlášky č.
4/2010
Podle ustanovení § 10 b) a § 14 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
přepisů a dle § 10 písm. d), § 35 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo města Hostinné vydalo Obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku za provoz místního systému shromažďování, sběru... a odstraňování komunálních
odpadů č. 4/2010 (dále jen poplatek). Touto vyhláškou byl poplatek na svoz komunálního odpadu
v roce 2011 stanoven ve výši 495,-Kč.
Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu:
Skutečné náklady na svoz netříděného odpadu po rozúčtování na jednu osobu a kalendářní rok jsou ve
výši 418,-Kč – příloha č. 1 vyhlášky.
Skutečné náklady na provoz systému (nakládání s odpady) jsou po rozúčtování na jednu osobu a
kalendářní rok ve výši 486,-Kč – příloha č. 2 vyhlášky.
Návrh sazby poplatku za osobu a rok 2012:
Pro účely tohoto poplatku se vychází z počtu poplatníků a poplatek, který se skládá ze dvou částek,
může činit v maximální zákonné výši 500,-Kč.
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Navrhovaná výše poplatku pro rok 2012 je 495,-Kč, a skládá se z částek:
a) 250,- Kč – částka za svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a rok (rozúčtování
nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je přílohou vyhlášky),
b) 245,- Kč – částka by měla pokrýt náklady obce za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů rozpočítaná na osobu a rok.
Výši poplatku navrhujeme zachovat pro rok 2012 na úrovni roku 2011, tj. ve výši 495,-Kč z důvodů:
a) úpravy systému shromažďování, sběru komunálního odpadu (odkládání objemného odpadu
pro občany města ve Sběrném dvoře),
b) úpravy výše DPH v roce 2012 za sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu,
c) kolísajících cen z podpory za separaci odpadů, které každoročně podléhají změnám metodiky
výpočtu.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Faltová přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hostinné č. 6/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve
znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2010. Výše místního poplatku pro rok 2012 činí částku 495,- Kč.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 31.12.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
13. OZV č. 7/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Hostinné
Město Hostinné má zavedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obecně závaznou vyhláškou
města Hostinné č. 7/2005, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
Z důvodu změny v systému shromažďování objemného odpadu, který již není uskutečňován formou
mobilních svozů je předkládán nový návrh vyhlášky, a to Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hostinné.
Komunální odpad na území města Hostinné se dělí na tříděný odpad, objemný odpad, nebezpečné
složky komunálního odpadu a směsný odpad.
Tříděný odpad systém ukládá odkládat do nádob, které jsou barevně rozlišeny a umístěny na veřejných
prostranstvích. Stanoviště nádob na tříděný odpad jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu vyhlášky.
Ke změně došlo v odkládání objemného odpadu, který je od dubna letošního roku možno odkládat ve
Sběrném dvoře.
Možnost odložit nebezpečný a objemný odpad je pro občany města zajištěno celoročně během
otevírací doby Sběrného dvora v ul. V Lipkách.
Pro shromažďování směsného odpadu jsou určeny kovové nebo plastové nádoby, velkoobjemné
kontejnery, odpadové koše. Igelitové pytle označené logem svozové společnosti již nejsou sběrnou
nádobou, ale v návrhu vyhlášky slouží pouze jako doplňková sběrná nádoba a odložit je lze pouze
v kombinaci s pevnou nádobou.
Z návrhu vyhlášky byly vypuštěny pojmy, které byly citací zákona o odpadech, z důvodu možné
změny zákona, a s tím spojené možnosti rozporu vyhlášky se zákonem.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Mgr. Faltová přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hostinné č. 7/2011, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku města.
Termín do 31.12.2011.
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Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
14. Rozpočtové opatření č. 4/2011
Pan Ing. Chmelík okomentoval rozpočtové opatření č. 4/2011 a upozornil na případné změny. Paní
Ing. Kovářová, jako předsedkyně finančního výboru, sdělila, že se rozpočtové opatření přiblížilo
očekávané skutečnosti a finanční výbor k němu nemá připomínek a doporučuje ho zastupitelstvu ke
schválení.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Ing. Krčmář přednesl návrhy usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 v členění dle třídy ve výši příjmů celkem 111.856.590,Kč a výdajů celkem 113.399.860,- Kč.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.12.2011.
ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a
věcných darů dle návrhu rozpočtového opatření č. 4/2011 v té výši a těm fyzickým a právnickým
osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.12.2011.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku Diakonii ČCE – Středisko Světlo ve
Vrchlabí na činnost ve výši 20.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín 31.12.2011.
ZM schvaluje smlouvu č. RR/2011/134-SDH/MV/3 – účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2011 (účel 3).
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.12.2011.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
15. Rozpočet na rok 2012
Rozpočtový výhled 2013 - 2017
Pan starosta předal slovo panu Ing. Chmelíkovi, který pohovořil o rozpočtu na rok 2012 a podrobně
rozebral jeho jednotlivé třídy.
Zastupitelé se dotazovali na dosluhující parkovací automat, na klienty Oblastní charity v Červeném
Kostelci, na vyúčtování Porciunkule. Poté vystoupila paní Ing. Kovářová a sdělila, že se finanční
výbor rozpočtem zabýval, zůstatek závěrečného účtu je v kladných číslech, proto jej doporučuje
zastupitelstvu ke schválení a zároveň doporučuje prověřit parametry zadání studie hřiště u parku vedle
GAU.
Dále se rozvinula diskuze o výši a použití sociálního fondu k financování sociálních potřeb. Paní
Kazihnitková navrhla odvod do sociálního fondu ve výši 2 % a dále navrhla hlasovat o každém návrhu
usnesení zvlášť.
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Hlasování o každém návrhu usnesení zvlášť.
Pro hlasovalo: 5 zastupitelů
(p. Stavrovski, pí Ing. Sahánková, pí Kazihnitková, pí Nossková,
pí Voláková)
Proti hlasovalo: 5 zastupitelů (p. Anděl, p. Junek, pí Mgr. Mědílková, pí Kulhánková, p. Šmíd)
Hlasování se zdrželi: 11 zastupitelů
Návrh nebyl schválen.
Paní Mgr. Faltová přednesla protinávrh usnesení paní Kazihnitkové:
ZM schvaluje tvorbu fondu na financování sociálních potřeb ve výši 2% odvodu z objemu hrubých
mezd pracovníků a uvolněných členů zastupitelstva.
ZM pověřuje Radu města schválením pravidel pro použití sociálního fondu.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.12.2012.
Hlasování o protinávrhu:
Pro hlasovalo: 8 zastupitelů
Proti hlasovalo: 11 zastupitelů
Hlasování se zdrželi: 2 zastupitelé
Návrh nebyl schválen.

(p. Bartoš, p. Ing. Krčmář, pí Mgr. Faltová, pí Kazihnitková,
pí Voláková, pí Nossková, pí Ing. Sahánková, p. Stavrovski)
(pí Ing. Kovářová, p. Jelínek)

Paní Mgr. Faltová přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočet na rok 2012 v předloženém znění v členění dle třídy ve výši příjmů celkem
103.007.630,- Kč a výdajů celkem 105.347.829,- Kč.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.03.2012.
ZM schvaluje zapojení zisku vytvořeného v hospodářské činnosti do rozpočtu města v průběhu
kalendářního roku 2012.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.03.2012.
ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a
věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké
jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.03.2012.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku v roce 2012 Oblastní charitě Červený
Kostelec ve výši 600.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín 15.01.2012.
ZM schvaluje tvorbu fondu na financování sociálních potřeb ve výši 4% odvodu z objemu hrubých
mezd pracovníků a uvolněných členů zastupitelstva.
ZM pověřuje Radu města schválením pravidel pro použití sociálního fondu.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.12.2012.
ZM schvaluje přijetí investičního úvěru do výše 20 mil. Kč.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.12.2012.
ZM schvaluje rozpočtový výhled města na roky 2013 - 2017.
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ZM pověřuje RM prováděním rozpočtových opatření v roce 2012 v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb. v rámci členění dle paragrafu.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.12.2012.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 13 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 8 zastupitelů

(p. Stavrovski, pí Ing. Sahánková, pí Kazihnitková, p. Jelínek,
pí Nossková, p. Bartoš, p. Ing. Krčmář, pí Voláková)

Návrh byl schválen.
16. Plán termínů jednání ZM v roce 2012
Plán termínů pro jednání zastupitelstva města je navržen:
• 12. března 2012, 11. června 2012, 10. září 2012, 10. prosince 2012
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Ing. Krčmář přednesl návrh usnesení:
ZM bere na vědomí plán termínů jednání zastupitelstva pro rok 2012.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
17. Dotazy a připomínky
Z pléna vystoupil pan xxxxxxxxx s dotazem na poruchové parkovací automaty, zda nejsou ztrátové a
kolik se z nich vybere peněz. Pan starosta odpověděl, že automaty ztrátové nejsou, po cca dvou letech
se nám už hodnota vrátí zpět, na to, že to byly repasované kusy, vydrželi dlouho, když jsou namáhány
i fyzicky, výtěžek je cca 200 tisíc za rok. Dále se pan xxxxxxxxx dotázal na částky v rozpočtu u
zásahového vozidla a služebního auta pro městský úřad. Starosta vysvětlil, že částka 200 tisíc
v rozpočtu na zásahové vozidlo je brána jako příspěvek k dotaci, o kterou bude zažádáno v dalším
roce.
V závěru se rozvinula debata o parkování na „malé scéně“ (parkoviště mezi říčkou Čistá a barem
Antika). Starosta sdělil, že je žádoucí, aby se v tomto prostoru automobily obměňovaly, což by mohlo
zajistit umístění parkovacího automatu. Tím by byla zajištěna vyšší obrátka aut u centra. Paní Ing.
Kovářová a pan xxxxxxxxx (z pléna) měli názor opačný, argumentovali tím, že se návštěvníci mohou
zdržet v galerii, nebo sportovci v Městské hale.
Protože nebylo žádných dalších dotazů ani připomínek, starosta schůzi zastupitelstva ukončil v 19.35
hod.
Zapsala: Jitka Skořepová, DiS., sekretariát starosty

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

Ověřovatelé zápisu: Pan Ing. Petr Maštalíř
Pan Milan Václavík

………………………………..

………………………………..
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