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MĚSTO HOSTINNÉ

Zápis
z 13. schůze Zastupitelstva města Hostinné,
konané dne 25.02.2013 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni:
17 zastupitelů města dle prezenční listiny (1 zastupitel -příchod v průběhu ZM)
Omluveni:
4 zastupitelé (p. Bartoš, p. Krčmář, pí Kazihnitková, p. Václavík)
Neomluveni: -Na 13. 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 12. jednání ZM
2) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu
3) Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
4) Honební společenstva Arnultovice a Malé Labe Prosečné
5) Přechodná finanční výpomoc příspěvkové organizaci zřízené městem
6) Finanční záležitosti - transfery a smlouvy
7) Různé
8) Závěr
Pan starosta navrhl doplnění programu v bodu Různé o Termíny zasedání ZM. Protože nebyly
další připomínky ani návrhy na doplnění programu, tento byl schválen 16 zastupiteli.
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Starosta města předložil návrh na zvolení komise pro návrhy usnesení ve složení: pí
Kulhánková a pan Erlebach. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 15 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 1 zastupitel (pí Kulhánková)
Návrh byl schválen.
Starosta města předložil návrh na zvolení ověřovatelů zápisu ve složení: pí Nossková a pan
Šmíd. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 15 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdržel: 1 zastupitel (pí Nossková)
Návrh byl schválen.

17.10 hod. - příchod pí Voláková - celkem 17 zastupitelů.
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1. Zápis a usnesení z jednání ZM č. 12
Zastupitelé v materiálech obdrželi zápis a usnesení z 12. schůze ZM. Starosta konstatoval, že
zápis i usnesení z minulého jednání zastupitelstva byly ověřeny, podepsány, nebyly proti nim
vzneseny žádné námitky, proto jsou považovány za schválené.
2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu
Zastupitelstvo města Hostinné schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dne 10. 12. 2012, kterou byl zaveden místní poplatek za
komunální odpad.
Poplatníky jsou dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, mimo jiné fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, to znamená, že místní
poplatek za odpady je u občanů vázán na místo trvalého bydliště ze zákona.
V OZV č. 2/2012 o místním poplatku za komunální odpad nejsou poplatníci dlouhodobě
pobývající mimo území obce osvobozeni od tohoto poplatku.
Vzhledem k tvrdosti zákona, který neumožňuje místní poplatek z žádného důvodu prominout,
doporučuje Rada města platnou OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
odstraňování komunálních odpadů doplnit tak, že budou poplatníci pobývající mimo území
města a poplatníci pobývající v zahraničí po dobu delší než 9 měsíců v kalendářním roce od
poplatku osvobozeni. Vyhláška plně nahradí OZV č. 2/2012.
Text vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem vnitra ČR, odd. dozoru a upraven dle jejich
doporučení.
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Erlebach přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hostinné č. 1/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.
Za realizaci zodpovídá vedoucí odboru investic a majetku.
Termín do 27. 02. 2013.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 17 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
3. Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
Zastupitelstvu je předložen návrh smlouvy na činnost městské policie na území města
Hostinné. Smlouva je navržena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a s možností
navyšování sazeb o míru inflace.
Paní Sahánková se dotázala na celkový počet odpracovaných hodin městských strážníků a
dále ji zajímalo, zda je ke konci roku vytvářena souhrnná výroční zpráva o tom, co se na
našem území z hlediska činnosti MP událo. Pan místostarosta sdělil, že jsou městskou policií
vytvářeny týdenní zprávy o činnosti (svodka), ze kterých nevyplývá nic mimořádně
odlišného. Pan Jelínek se dotázal na zpřístupnění těchto zpráv. Pan starosta reagoval, že tyto
zprávy jsou neveřejné. Pan místostarosta doplnil, že souhrnná zpráva o činnosti za celý rok
ještě nebyla předána. V momentě, kdy bude k dispozici, bude zastupitelům předána
k nahlédnutí. Počet hodin je odvozen od maximální částky schválené rozpočtem na rok.
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Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Kulhánková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Trutnov na činnost městské policie
na území města Hostinné na dobu neurčitou.
ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 17 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.

4. Honební společenstva Arnultovice a Malé Labe Prosečné
Před deseti lety byla v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. Zákon o myslivosti vytvořena
honitba pro kat. území Arnultovice, Hostinné a Prosečné. Na území těchto katastrů vzniklo
Honební společenstvo HORALKA PROSEČNÉ, jehož členem se stalo i město Hostinné.
Honební společenstvo je právnickou osobou, jejíž členové mohou být pouze vlastníci nebo
spoluvlastníci souvislých honebních pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje 500 ha.
Valná hromada honebního společenstva na dobu deseti let volí honební výbor, jehož členem
musí být zvolený honební starosta, honební místostarosta a nejméně jeden a nevýše 5 dalších
členů. Valná hromada schvaluje nájemce honitby, s nímž bude na dobu 10 let uzavřena
nájemní smlouva.
Již v měsíci dubnu 2012 byla svolána valná hromada honebního společenstva HORALKA
PROSEČNÉ, kde na této schůzi bylo honebním starostou navrženo rozdělit stávající honitbu
s vytvořením honitby Arnultovice a honitby Malé Labe Prosečné a tím i vznik dvou nových
společenstev Honebního společenstva Arnultovice a Honebního společenstva Malé Labe
Prosečné. V obou těchto honebních společenstvech je město Hostinné vlastníkem honebních
pozemků.
Paní Kovářová se dotázala na možnost mít v honebním společenstvu Malé Labe spíše
přidružené členství. Pan místostarosta odpověděl, že území honitby Malé Labe je příliš malé.
Členství našeho města pomohlo v tom, že mohlo toto honební společenství vzniknout.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Pan Erlebach přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje členství města Hostinné v Honebním společenstvu Arnultovice a Honebním
společenstvu Malé Labe Prosečné.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 17 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.

5. Přechodná finanční výpomoc příspěvkové organizaci zřízené městem
Jedná se o dofinancování projektu Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů Základní školy Karla
Klíče Hostinné, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.01./05.0028. Základní škola obdržela od
Královéhradeckého kraje prostřednictvím zřizovatele (města) zálohově finanční prostředky
k financování projektu. Poslední část dotace obdrží škola až po vyhodnocení celého projektu
na základě smlouvy do 30.6.2013.
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Město poskytlo Základní škole v prosinci 2012 přechodnou finanční výpomoc na projektový
účet, aby mohly být uhrazeny faktury za školení a za techniku v rámci projektu.
Pan Erlebach se dotázal na to, co všechno tento projekt „Klíč“ zahrnuje. Pan starosta
odpověděl, že se jedná jednak o nákup hardware, software, ale i o zaškolení pedagogů.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Kulhánková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje přechodnou finanční výpomoc ve výši 346.180,86 Kč příspěvkové organizaci
Základní škola Karla Klíče Hostinné na dofinancování projektu Klíč k profesnímu rozvoji
pedagogů Základní školy Karla Klíče Hostinné, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.01./05.0028.
Za realizaci zodpovídá vedoucí finančního odboru.
Termín 31.03.2013.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 17 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.

6. Finanční záležitosti - transfery a smlouvy
Rada města schválila usnesením č. 674/48/13 poskytnutí daru organizaci Klub českých turistů
Hostinné na činnost ve výši 5.000,- Kč, usn. č. 675/48/13 poskytnutí příspěvku organizaci
Oblastní charita Červený Kostelec ve výši 5.000,- Kč na podporu provozu Hospice Anežky
České v Červeném Kostelci a 5.000,- Kč na podporu provozu Domova sv. Josefa v Žirči u
Dvora Králové nad Labem, usn. č. 676/48/13 poskytnutí daru na činnost Základní organizaci
Svazu postižených civilizačními chorobami Hostinné ve výši 5.000,- Kč, usn. č. 677/48/13
poskytnutí příspěvku organizaci Základní škola Hostinné, Sluneční 377, Hostinné, na činnost
sportovního klubu SK Souhra a na realizaci výstavy „Mandaly“ v celkové výši 10.000,- Kč,
usn. č. 678/48/13 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku organizaci Diakonie,
středisko Světlo Vrchlabí, na poskytování sociálních služeb a dopravu ve výši 30.000,- Kč,
usn. č. 679/48/13 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku na fotbalový turnaj
Memoriál Antonína Plecháče TJ Tatranu Hostinné ve výši 20.000,- Kč, usn. č. 680/48/13 RM
doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku na sportovní činnost mládeže TJ Tatranu
Hostinné ve výši 803.000,- Kč, usn. č. 681/48/13 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí
příspěvku na vyjmenované turnaje stolního tenisu TJ Tatranu Hostinné ve výši 20.000,- Kč,
usn. č. 682/48/13 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku na Velikonoční šachový
turnaj TJ Tatranu Hostinné ve výši 20.000,- Kč, usn. č. 683/48/13 rada schválila poskytnutí
příspěvku organizaci Svaz branně-technických sportů Hostinné na činnost 4.000,- Kč, usn. č.
684/48/13 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku organizaci JUNÁK - svaz
skautů a skautek, středisko Hostinné na činnost a investici v celkové výši 260.000,- Kč.
V diskuzi vystoupila paní Kovářová a s ohledem na příspěvek pro Junák navrhla, aby se
porovnalo, jak velká částka vychází na jednoho účastníka, zda je to srovnatelné jako u
sportovců. A případně, aby i okolní obce přispívaly na své děti, které navštěvují Junák
v Hostinném. Pan starosta odpověděl, že toto porovnání nebylo prozatím sledováno, ale
připraví se.
Dále paní Voláková, pan starosta a pan místostarosta diskutovali o finanční podpoře
sportovců. Paní Volákové na její dotaz bylo vysvětleno, na co přispívá město a na co si
jednotlivé sportovní kluby musí sehnat prostředky sami.
Pan Junek navrhnul, aby se v usnesení doplnily chybějící částky výše podpory.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
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Pan Erlebach přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje změnu metodiky výpočtu pro poskytování příspěvku na organizovanou
sportovní činnost mládeže na rok 2013.
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč
organizaci Klub českých turistů Hostinné na činnost.
Za realizaci zodpovídá tajemnice
Termín do 31.3.2013.
ZM schvaluje příspěvek a uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku organizaci Oblastní
charity Červený Kostelec ve výši 5.000,- Kč na podporu provozu Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci a 5.000,- Kč na podporu provozu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora
Králové nad Labem.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.3.2013.
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč
na činnost Základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami Hostinné.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.3.2013.
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru organizaci Základní
škola Hostinné, Sluneční 377, na činnost sportovního klubu SK Souhra a realizaci výstavy
„Mandaly“ v celkové výši 10.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.3.2013.
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku a uzavření smlouvy na poskytnutí veřejné podpory
organizaci Diakonie, středisko Světlo Vrchlabí, na poskytování sociálních služeb a dopravu
ve výši 30.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.3.2013.
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku a uzavření smlouvy na poskytnutí veřejné podpory na
fotbalový turnaj Memoriál Antonína Plecháče TJ Tatranu Hostinné ve výši 20.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.3.2013.
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku a uzavření smlouvy na poskytnutí veřejné podpory na
sportovní činnost mládeže TJ Tatranu Hostinné ve výši 803.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.3.2013.
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku a uzavření smlouvy na poskytnutí veřejné podpory na
činnost stolního tenisu TJ Tatranu Hostinné ve výši 20.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.3.2013.
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku a uzavření smlouvy na poskytnutí veřejné podpory na
Velikonoční šachový turnaj TJ Tatranu Hostinné ve výši 20.000,- Kč.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do: 31.3.2013.
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ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,- Kč
organizaci Svaz branně-technických sportů Hostinné na činnost.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.3.2013.
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku a uzavření smlouvy na poskytnutí veřejné podpory
organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek, středisko Hostinné na grantové projekty a na
výchovnou činnost s dětmi a provoz střediska ve výši 260.000,- Kč, z toho: 190 000,- Kč
investiční příspěvek a 70.000,- Kč neinvestiční příspěvek.
Za realizaci zodpovídá tajemnice.
Termín do 31.3.2013.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 13 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 4 zastupitelé (pí Voláková, pí Nossková, pí Sahánková, p. Stavrovski)
Návrh byl schválen.

7. Různé - Termíny zasedání ZM
Zastupitelům je předložen plán termínů pro zasedání městského zastupitelstva na rok 2013:
25. února, 6. května, 24. června, 23. září, 16. prosince
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.
Pan starosta přednesl návrh usnesení:
ZM bere na vědomí plán termínů jednání ZM.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 17 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
8. Závěr
Protože nebylo žádných dalších dotazů ani připomínek, starosta schůzi zastupitelstva ukončil
v 18.00 hod.
Zapsala: Jitka Skořepová, DiS., sekretariát starosty

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

Ověřovatelé zápisu: Paní Radomíra Nossková
Pan Petr Šmíd

..............................................
..............................................
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