Zápis č. 4/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného
v pondělí dne 16.4.2012 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.
Přítomni: 20
Omluven: 0
Neomluven: Ing. Jiří Svátek
(prezenční listina je součástí zápisu)

JEDNÁNÍ
zastupitelstva města zahájil starosta města Ing. Jiří Bartoš v 18:02 hodin, pozdravil všechny přítomné a
konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelů města a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jednání bylo řádně a včas svoláno a jeho konání bylo dostatečným způsobem zveřejněno.
Do pracovního předsednictva byli navrženi:
Ing. Jiří Bartoš
- starosta
Ing. Luboš Lerch
- místostarosta
Mgr. Jaroslav Brandejs
- tajemník
Dotazy: žádné
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Pracovní předsednictvo bylo schváleno jednomyslně.
Zapisovatelkou byla jmenována Iveta Kučáková.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni:
Ing. Lenka Forchová
Mgr. Břetislav Fiala
Dotazy: žádné
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ověřovatelé zápisu schváleni jednomyslně.
Do návrhové komise byli jmenováni:
Ing. Josef Barvínek
- předseda
Ing. Tomáš Langr
- člen
Petr Černohorský
- člen
Dotazy: žádné
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrhová komise byla schválena jednomyslně.
Zápis z předchozího jednání byl ověřen a nebyly proti němu podány námitky.
Předsedající upozornil přítomné, že dle jednacího řádu je z jednání pořizován zvukový záznam, který slouží pro
potřeby zápisu.
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Návrh programu je následující:

1. Majetkové záležitosti
a) Zpráva za rok 2011 – odpady a zeleň ve městě
b) Prodej části pozemku parc.č. 977/32 v kat.ú. Kostelecká Lhota
c) Prodej pozemku parc.č. 1533/5 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
d) Žádost o odkoupení zemědělských pozemků ve vlastnictví města

2. Ostatní
a) Grantový program s názvem: Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit pro děti a mládež pro
rok 2012
b) Pověření dalšího oddávajícího
c) Plnění rozpočtu Města Kostelec nad Orlicí k 31.12.2011 – předběžná zpráva
d) Činnost RM
Další návrhy: žádné
Dotazy: žádné
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Program jednání byl schválen jednomyslně.

1. Majetkové záležitosti
a) Zpráva za rok 2011 – odpady a zeleň ve městě (předloha i komentář Marcela Černohorská).
Marcela Černohorská prezentovala zprávu za rok 2011 – odpady a zeleň ve městě. Viz. příloha.
Další návrhy: žádné
Dotazy:
Ing. Blažková: Projevila se změna, když svoz veškerého odpadu nyní zajišťuje Marius Pedersen a.s.?
M. Černohorská: Ano, tato změna se projevila v úsporách.
Mgr. Žižková: Kompost je pouze pro město nebo se může prodávat? Uvažuje se o pravidelném svozu?
M. Černohorská: Je pouze pro město. O pravidelném svozu se neuvažuje.
Ing. Lerch: Tím, že přejdeme na tento druh hospodaření, tak ušetříme cca 350 tis. ročně za to, že odpad
nebudeme vozit na skládku a ušetříme dalších 400 tis. za provoz sběrného dvoru v technických službách.
Z. Kschwendová: Pro připravované odkládání nebezpečného odpadu. Jakou formou se dá vědět občanům?
M. Černohorská: Co se týká mobilního svozu, máme vše zveřejněné na stránkách města, vývěsných plochách,
budou pravidelná hlášení, aby se to dostalo do povědomí občanů.
Z. Kschwendová: Měli jsme několik podnětů ze strany komise pro životní prostředí, několik jednání a
monitorovali jsme i v jiných městech. Úspory jsou z velké části prací M. Černohorské.
Ing. Forchová: Jakým způsobem jsou přidělovány známky na popelnice, je to nějak omezené na počet? Je na
to nějaká směrnice? Jakým způsobem je ověřeno, že podnikatelé mají smlouvu s Marius Pedersen a.s. a jakým
způsobem se to kontroluje?
M. Černohorská: Počet známek není nijak omezen, je to cca 1-2 známky na rodinný dům. Známky vydává
ekonomický odbor a pokud někdo chce známek víc, tak se to zapisuje a předává na životní prostředí, kteří mají
ze zákona pravomoc kontroly.
Ing. Bartoš: Podnikatelské subjekty mají povinnost mít smlouvu samy, avšak někteří toho zneužívají. Svůj
odpad jako právnické osoby směšují s osobou fyzickou.
M. Černohorská: V novém připravovaném zákoně o odpadech bude snad povinnost, aby se podnikatelé zapojili
do systému města. Pak již kontrola bude možná.
Ing. Forchová: Kontroly z odboru životního prostředí fungují?
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Ing. Lerch: Ano, fungují. Víme však, že někteří podnikatelé dávají odpad ze svých obchodů do veřejných
kontejnerů. Byli na to upozorněni. Kontroly probíhají namátkově.
Ing. Forchová: Je tedy počet známek nějak omezen?
Ing. Petrová: V současné době je to tak, že kolik kdo nahlásí, tolik známek dostane. Evidence je zasílána na
odbor životního prostředí. Téměř každý den se stává, že občané přicházejí, že známku ztratili nebo se jim zničila
a je jim dána nová. Nemáme možnost to prověřit.
Ing. Bartoš: Bylo by vhodné uvažovat, jak tomu předcházet, jelikož známky mohou být zneužity. Je třeba se
zamyslet se zamyslet nad vydáváním známek, nebo to ošetřit např. vyhláškou.
p. Stehlík: Již dvakrát jsem na zastupitelstvu města upozorňoval na přeplňování kontejnerů na plasty na
Jiráskově náměstí u kostela. Naposledy 12. prosince 2011 jsem doporučoval, aby na tomto místě byly umístěny
dva kontejnery nebo byl zdvojnásoben odvoz. Vrcholem bylo období Velikonoc, nepořádek kolem kontejnerů
určitě neudělal dobré jméno. 6.4.2012 Marius Pedersen a.s. odvezl pouze papír, plasty nevyvezl. Odvoz byl
zajištěn až po 14 dnech, u kontejneru bylo volbě uloženo asi 12 pytlů včetně volně pohozených plastových lahví
a fólií. Plasty zde odkládají jak občané z celého okolí, tak i prodejny. Jsou tam i velké balíky folií asi z nábytků i
jiných zařízení, které se prodávají v obchodech. Na MěÚ Kostelec nad Orlicí jsem situaci ihned projednával a
dozvěděl jsem se, že přistavení dalšího kontejneru či zvýšení četnosti odvozů musí schválit rada města. Proto
prosím, aby zastupitelstvo města, pokud to uzná za vhodné, tuto záležitost radě města uložila.
Ing. Bartoš: V inkriminovanou dobu jsem se byl na místě podívat. Je to tak, jak uvedl p. Stehlík.
M. Černohorská: Volala jsem svozové firmě, která uvedla, že prověří, zda kontejner vyvezli či ne. Co se týká
navýšení četnosti svozů, o tom neuvažujeme, jsou to zbytečně vynaložené náklady. Oslovila jsem svozovou
firmu, která mi zašle podklady, na navýšení počtu kontejnerů. Zmapuji to a dám návrh do rady města.
Rozvinula se diskuze mezi zastupiteli.
Úkol: Zpracovat podklady k navýšení počtu kontejnerů a předložit k projednání radě města.
Zajistí M. Černohorská do 30.6.2012.
Úkol: Vyhodnotit možnosti o přemístění kontejneru u splavu.
Zajistí M. Černohorská do 30.6.2012.
Úkol: Zpracovat podklady pro vydávání známek na popelnice.
Zajistí Ing. Petrová do 30.6.2012.

ZM bere na vědomí zprávu za rok 2011 – odpady a zeleň ve městě.
Pro:19
Proti: 0
Zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.

b) Prodej části pozemku parc.č. 977/32 v kat.ú. Kostelecká Lhota (předloha i komentář Tomáš
Dolek).
……………………………………… požádal o odkoupení části pozemku parc.č. 977/22 v kat.ú. Kostelecká Lhota.
Pozemek chce odkoupit z důvodu zvětšení jeho zahrady a uvádí, že ho již 30let udržuje. Byl vyhotoven GP č.
2
325-179/2011, kterým vznikla nová parcela parc.č. 977/32 (ostatní plocha) o výměře 210m . Záměr na prodej
pozemku byl vyvěšen od 15.2.2012 do 2.3.2012, nikdo jiný se nepřihlásil. Rada města doporučuje zastupitelstvu
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města souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 977/32 (ostatní plocha) o výměře 210m v kat.ú. Kostelecká Lhota
……………………………………………,, za kupní cenu 21 000 Kč.
-----------------------------------18:42 se vzdálil Bc. Šlaj
-----------------------------------Další návrhy: Žádné
Dotazy: žádné

ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 977/32 (ostatní plocha) o výměře 210m2 v kat.ú. Kostelecká
Lhota panu …………………………… ……………………,za cenu 100 Kč/ m2. Cena celkem 21.000 Kč.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
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--------------------------------18:45 se vrátil Bc. Šlaj
---------------------------------

c) Prodej pozemku parc.č. 1533/5 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí (předloha i komentář Tomáš
Dolek).
Pan ……………………………………………………, zažádal Město Kostelec nad Orlicí o výpůjčku části pozemku
parc.č. 1533/5 z důvodu postavení letní pergoly. Rada města na svém jednání s výpůjčkou nesouhlasila a
doporučila odboru správy majetku města jednat s p. ………………… o celkovém odkupu pozemku.
Bylo vyvoláno jednání, kde p. ……………… souhlasil s odkoupením celého pozemku ale uvedl, že pozemek na
vlastní náklady srovnal, zatravnil a stará se o něj cca 20 let. Z toho důvodu žádá o zohlednění jeho ceny, kterou
2
navrhuje ve výši 50 Kč/m cena celkem 4 800 Kč. Záměr na prodej pozemku byl vyvěšen od 15.2.2012 do
2.3.2012, nikdo jiný se nepřihlásil. Rada města na svém jednání prodej pozemku zastupitelstvu města
2
2
doporučila v případě navýšení ceny z 50 Kč/m na 100 Kč/m . Pan ……………… s úpravou ceny souhlasil.
Další návrhy: Žádné
Dotazy: Žádné

ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 1533/5 (zahrada) o velikosti 96m2 v kat.ú. Kostelec nad
Orlicí panu …………………………………………………, za cenu 100 Kč/m2. Cena celkem 9.600 Kč.
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

d) Žádost o odkoupení zemědělských pozemků ve vlastnictví města (předloha i komentář Ing.
Jiří Bartoš).
Firma Suhox s.r.o. Brno, měla zájem zahájit jednání o odkupu či dlouhodobém pronájmu nevyužitých
zemědělských pozemků ve vlastnictví Města Kostelec nad Orlicí za účelem výsadby porostů energetických
dřevin. Rada města nedoporučila prodej pozemků ve vlastnictví města ani nesouhlasila s pronájmem pozemků.
Další návrhy: žádné
Dotazy:
Ing. Blažková: Bylo by možné ze strany odboru správy majetku města, uvádět nu prodejů pozemků bližší
určení, např. ulice?
Ing. Bartoš: Ano, budeme uvádět pro lepší orientaci bližší údaje ke specifikaci prodeje.

ZM nesouhlasí s žádostí firmy Suhox, s.r.o., se sídlem 602 00 Brno, Bašty 416/8 o odkoupení
zemědělských pozemků ve vlastnictví města za účelem výsadby porostů energetických dřevin.
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

2. Ostatní
a) Grantový program s názvem: Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit pro děti a
mládež pro rok 2012 (předloha Šárka Slezáková, komentář Ing. Jiří Bartoš).
Na grantový program města s názvem: Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok
2012 byla určena částka z rozpočtu města ve výši 500 000 Kč. Sešlo se žádostí za 974 940 Kč. Grantová
komise ponížila příspěvky na požadovanou výši 500 000 Kč. Nevyhověla žádosti Černých šviháků, jelikož
nesplňovala podmínku práce s mládeží. Město Kostelec nad Orlicí zažádalo po dohodě s Federal Mogul po
osobní schůzce s Ing. Hegrem o grant ve výši 100 000 Kč na tyto aktivity.
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit finanční příspěvky z grantového programu Podpora sportu,
kultury a volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2012 takto:
FC Kostelec nad Orlicí

100.000 Kč
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SK Klackaři
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

65.000 Kč
115.000 Kč

Další návrhy: žádné
Dotazy:
Z. Kschwendová: Na stránkách města byl program vyhlášen pod jiným názvem: Programy na podporu sportu,
kultury a využití volného času, který měl 3 podprogramy. Na sportovní činnost, kulturní činnost a zájmovou
činnost spolků. Z čehož pouze první byl podmíněn podporou a rozvíjením sportovní činnosti dětí a mládeže.
Nerozumím názvu grantového programu, jelikož vyvěšen byl s úplně jiným názvem.
Ing. Bartoš: Od počátku byl grant veden pro mládežnické organizace. Granty jsou určeny pouze pro mládež.
Z. Kschwendová: Pokud je specifikace pouze v jednom bodě, tak se může přihlásit každý. Pokud my
odsouhlasíme program s nějakým názvem a původní název je jiný, tak je to v rozporu.
Ing. Bartoš: Pokud s tím nesouhlasíte, můžeme to přesunout na příští jednání zastupitelstva města.
Ing. Petrová: Některé příspěvky jsou již z grantového programu vyplaceny, jelikož jsou podepsané smlouvy.
Mgr. Fiala: Já bych navrhoval to neřešit, příště se to již předloží tak, jak to má být správně.
Úkol: Na příští rok zajistit, aby byl správný název a korespondoval s vyhlášením programu.
Zajistí Šárka Slezáková.

ZM schvaluje finanční příspěvky grantového programu města, programy na podporu sportu, kultury a
využití volného času pro rok 2012 takto:
FC Kostelec nad Orlicí ve výši 100.000 Kč.
SK Klackaři ve výši 65.000 Kč.
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí ve výši 115.000 Kč.
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

b) Pověření dalšího oddávajícího (předloha a komentář Ing. Jiří Bartoš).
Pan František Kinský požádal, aby byl pověřen jako další oddávající svatebních obřadů.
Rada města doporučila zastupitelstvu města pověřit oddáváním zastupitele města Kostelce nad Orlicí pana
Františka Kinského.
Další návrhy: žádné
Dotazy:
F. Kinský: Původně jsem nabídku na oddávání odmítl, ale v nedávné době mě požádal můj známý, zda bych
nemohl oddat jeho syna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Zpočátku jsem odmítl, avšak na jeho naléhání jsem na
žádost přistoupil. Proto žádám o pověření.

ZM pověřuje oddáváním zastupitele města Kostelce nad Orlicí pana Františka Kinského.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2

Usnesení bylo schváleno.

c) Plnění rozpočtu Města Kostelec nad Orlicí k 31.12.2011 – předběžná zpráva (předloha a
komentář Ing. Jaroslava Petrová).
Ing. Petrová prezentovala plnění rozpočtu Města Kostelec nad Orlicí k 31.12.2011 – předběžná zpráva. Viz.
příloha.
Další návrhy: žádné
Dotazy: žádné

ZM bere na vědomí průběžný výsledek plnění rozpočtu města k 31.12.2011.
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Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

d) Činnost RM (předloha a komentář Mgr. Jaroslav Brandejs).
Tajemník MěÚ Kostelce nad Orlicí prezentoval činnost rady města od 12.3.2012 do 2.4.2012. Viz. příloha.
Další návrhy: žádné
Dotazy:
Ing. Blažková: Na co byla uzavřena smlouva se společností CATANIA GROUP s.r.o.?
Ing. Bartoš: Rada města rozhodla, že v městských lesích je nutné udělat audit hospodaření. Stejně jako to
proběhlo v technických službách. Tato firma provedla audit v městských lesích. Závěry auditu prozatím
nemáme, ale předloženy budou do 30. dubna 2012.
I. Jelínková: Probíhaly i nějaké interní audity v městských lesích? Kolik jich bylo a s jakým výsledkem?
Ing. Mottl: Audity probíhají podle zákona o účetnictví, to znamená, při každé roční uzávěrce. Je vyhotovena
výroční zpráva o hospodaření. Toto bylo poprvé, kdy byl audit externí.
I. Jelínková: Byly v interních auditech závažná pochybení?
Ing. Mottl: Ne.
Ing. Blažková: V technických službách byl již externí audit proveden?
Ing. Bartoš: Ano byl.
I. Jelínková: Kolik bude stát externí audit v městských lesích a kdo ho zaplatí?
Ing. Bartoš: 76 000 Kč bez DPH. Platit ho bude Město Kostelec nad Orlicí, na tyto služby máme na rok 2012
rozpočtované peníze.

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kostelec nad Orlicí za období od 12.3.2012 –
2.4.2012.
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Předsedající podal návrh ověřovatelů a návrhové komise a na příští zasedání zastupitelstva města, které se
koná 21.5.2012.
Jako ověřovatele zápisu navrhuje:

Ing. Jiří Svátek
Jiří Karlíček

Do návrhové komise navrhuje:

Jiřina Furdová
František Sejkora
Ing. Jaroslava Blažková

– předseda
– člen
- člen

Program byl projednán, nyní je otevřena diskuse.

DISKUSE
I. Jelínková: Chtěla bych Vás všechny pozvat v sobotu 21. dubna 2012 od 09:00 hodin na čištění řeky Orlice.
Ráda Vás tam všechny uvítám a doufám, že se dostavíte v hojném počtu. Začínáme u mostu za vlakovou
zastávkou ČD. Trasa je naplánována od splavu po ČOV.
P. Hubálek: V jaké fázi je projekt na stadion v Kostelci nad Orlicí?
Ing. Bartoš: Minulý týden jsem učinil dotaz, prozatím nic nevíme. Ministr školství podal demisi, proto nebyl
žádný projekt vyhodnocen ani schválen. Čeká se na jmenování nového ministra. Osobně se domnívám, že tento
projekt nedopadne.
Ing. Šeda: Dělo se něco ve věci severního obchvatu?
Ing. Bartoš: Mám domluvenou schůzku na KÚ v Hradci Králové, která by se měla uskutečnit do 14-ti dnů.
Ing. Blažková: Jakým způsobem byl ukončen pracovní poměr p. Furdy?
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Ing. Bartoš: Pracovní poměr byl ukončen dohodou, bez nároku na odstupné.
pí Hejhalová: Chtěla bych poděkovat pracovníkům technických služeb za perfektní úklid, sestříhání zeleně a
keřů na stadionu. Ve Štefánikově ulici jsou dva kontejnery na plasty. V pátek se vyváží, ale v noci o víkendu se
opět zaplní. Policie to neuhlídá.
Ing. Bartoš: Uděláme všechno pro to, abychom tomu alespoň trochu předešli. Bude se na tom podílet odbor
životního prostředí i městská policie.
Ing. Lerch: Zákon o nakládání s odpady je jednoznačný, musí se dávat výkaz podniku a prokazovat velice
jednoduchým způsobem. Musí se vykázat, že se obaly zlikvidovaly. Ale my z pozice zákona nemáme možnost
do tohoto účetnictví firem nahlížet. Bylo by to jednodušší, kdybychom tuto možnost měli.
Ing. Forchová: Obyvatelé ze Skály si stěžují, že působnost technických služeb končí u mostu. Na Skále už úklid
není takový jako kolem náměstí.
pí Tarkowská: Mají technické služby nějaký plán práce? Na okrajích města je znatelně vidět, že se nepracuje a
pracuje se blíže k centru.
Ing. Lerch: Informace Vám zajistím a podám odpověď. Dohlédnu na to, aby plán práce byl přístupný na
internetových stránkách technických služeb.
pí Tarkowská: Můžete nám říci něco bližšího ohledně dokončení cyklostezky?
Ing. Bartoš: Práce byly pozastaveny v době zimy. V současné době práce pokračují. Stezka končí u Orsilu,
není zde ještě vyhotovena projektová dokumentace na úsek před zdí u hlavní silnice. Práce pokračují
v Častolovicích v loukách za tratí ČD. Dnes jsme měli jednání s p. Kinským o vstupu na jeho pozemek, kde
začnou podle dohody stavební práce. Cyklostezka by měla být ukončena do 30.6.2012.

Jednání ZM bylo ukončeno v pondělí 16. dubna 2012 v 19:50 hodin.

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

zapsala: Iveta Kučáková
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USNESENÍ
č. ZM 4/2012
ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí konaného
v pondělí 16. dubna 2012 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí
Zastupitelstvo města

1. souhlasí
a) s prodejem pozemku parc.č. 977/32 (ostatní plocha) o výměře 210m2 v kat.ú. Kostelecká Lhota
panu ……………………………… ….. za cenu 100 Kč/ m2. Cena celkem 21.000 Kč.
b) s prodejem pozemku parc.č. 1533/5 (zahrada) o velikosti 96m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí panu
……………………………………… za cenu 100 Kč/m2. Cena celkem 9.600 Kč.

2. schvaluje
a) finanční příspěvky grantového programu města, programy na podporu sportu, kultury a využití
volného času pro rok 2012 takto:
FC Kostelec nad Orlicí ve výši 100.000 Kč.
SK Klackaři ve výši 65.000 Kč.
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí ve výši 115.000 Kč.

3. nesouhlasí
a) s žádostí firmy Suhox, s.r.o., se sídlem 602 00 Brno, Bašty 416/8 o odkoupení zemědělských
pozemků ve vlastnictví města za účelem výsadby porostů energetických dřevin.

4. bere na vědomí
a) zprávu za rok 2011 – odpady a zeleň ve městě.
b) průběžný výsledek plnění rozpočtu města k 31.12.2011.
c) zprávu o činnosti Rady města Kostelec nad Orlicí za období od 12.3.2012 – 2.4.2012.

5. pověřuje
a) oddáváním zastupitele města Kostelce nad Orlicí pana Františka Kinského.

Ing. Jiří Bartoš
starosta města
Dne 20. dubna 2012, Kostelec nad Orlicí

Ověřovatelé:

.............................................................. (Ing. Lenka Forchová)

….......................................................... (Mgr. Břetislav Fiala)
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