Zápis č. 7/2006
ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného
v pondělí 24. 7. 2006 v zasedací místnosti Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí.
Přítomno:
Omluveni:

12 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu
9 zastupitelů

JEDNÁNÍ
zastupitelstva města zahájil v 18:05 hodin místostarosta města Ing. Jiří Bartoš, pozdravil všechny přítomné a
konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města a zasedání je tedy schopné usnášení.
Jednání bylo řádně a včas svoláno a jeho konání bylo dostatečným způsobem zveřejněno.
Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni:
Ing. Jiří Bartoš
Ing. Jaroslav Kovaříček
Ing. Jaroslava Blažková

-

místostarosta
místostarosta
tajemnice

Pracovní předsednictvo bylo schváleno všemi přítomnými členy Zastupitelstva města.
Zapisovatelem byl jmenován p. Mgr. Zdeněk Douda, vedoucí správního a organizačního odboru.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Luboš Mottl a Mgr.Božena Kuncová
Do návrhové komise byli jmenováni:
Bohumil Flídr
- předseda
Jan Dedek
- člen
Jiřina Furdová
- členka
Návrhová komise byla schválena přítomnými členy zastupitelstva.
Program jednání:
1) Počet členů zastupitelstva města na další volební období 2006 - 2010
2) Přijetí grantu od Královéhradeckého kraje
3) Různé – mezinárodní spolupráce Polsko
Program jednání byl schválen 13 členy zastupitelstva.
1. Počet členů zastupitelstva města na další volební období 2006 – 2010
O návrhu počtu členů zastupitelstva na další volební období informoval přítomné místostarosta Ing. Jiří Bartoš a
další informace doplnil vedoucí správního a organizačního odboru Mgr. Zdeněk Douda. Volby do zastupitelstev
obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním (měly by se konat pravděpodobně 20.
- 21. října, protože 28. října je státní svátek - minulé volby se konaly 1. - 2. listopadu 2002 )
Dle ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů
přede dnem voleb do zastupitelstev obcí počet členů zastupitelstva obce na volební období. Takto stanovený
počet členů zastupitelstva pak musí být oznámen na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho
stanovení, tj. 83 dny přede dnem voleb (viz § 68 cit. zákona). Kromě toho může být počet členů zastupitelstva
obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.
2. Přijetí grantu od Královéhradeckého kraje
S majetkovými záležitostmi města – přijetím grantu seznámil přítomné vedoucí odboru správy majetku Ing.
Karel Lepšík.
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Město Kostelec nad Orlicí požádalo v souladu s grantovým programem Královéhradeckého kraje KPG200602
„Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje“ o grant na dokončení restaurování sloupu
Nejsvětější trojice na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí. Královéhradecký kraj přiznal městu grant ve výši
35.000,-- Kč a v souladu s grantovými podmínkami je nutné, aby přijetí tohoto grantu schválilo zastupitelstvo
města. RM na svém jednání dne 10. 7. 2006 doporučilo ZM tento grant přijmout.
3. Různé – mezinárodní spolupráce Polsko
S informacemi týkajícími se spolupráce s polským městem Bielawa seznámila přítomné tajemnice úřadu Ing.
Jaroslava Blažková. Informovala přítomné, že v současné době se připravuje schválený projekt s polským
partnerem. Hudební část se uskuteční v Bielawě dne 26. srpna 2006. Sportovní část proběhne dne 9. září na
víceúčelovém sportovišti v Kostelci nad Orlicí. Nyní je připraven další projekt týkající se rozvoje kulturní
spolupráce s pracovním názvem Culture a v rámci programu příhraniční spolupráce INTERREG IIIA hudební
projekt na podporu festivalu F.I. Tůmy. Spolupráce s polským městem Bielawou se úspěšně rozvíjí a bylo by
přínosem i pro další projekty, aby město Kostelec uzavřelo s Bielawou partnerskou smlouvu. Zastupitelstvo by
mělo navrhnout dobu, na kterou by měla být smlouva podepsána.
Dotazy:
Ing. Stehlík: Myslím si, že by bylo lépe do na dobu určitou, a to do 31. 12. 2007.
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí
konaného dne 24. 7. 2006 v zasedací místnosti budovy čp. 39 MěÚ Kostelec nad Orlicí

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
1. schvaluje
a) 21 členů zastupitelstva města pro volební období 2006 - 2010
b) přijetí grantu z rozpočtu Královéhradeckého kraje v programu KPG200602 Obnova památkového fondu na
území Královéhradeckého kraje pro akci „Kostelec nad Orlicí, sloup Nejsvětější Trojice - restaurování –
dokončení“ ve výši 35.000,-- Kč
c) podání žádosti na projekt „Polsko – české hudební setkání, Hudební Festival F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí
2007“ do programu INTERREG IIIA, Fond mikroprojektů a jeho financování po celou dobu jeho realizace
v předpokládané výši 250 tis. Kč
2. uděluje
mandát starostce města k podpisu smlouvy o spolupráci/partnerství s městem Bielawa a to na dobu určitou do
31. prosince 2007.

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš

Ověřovatelé: Ing. Luboš Mottl

Mgr.Božena Kuncová

Zapsal: Mgr. Zdeněk Douda, vedoucí správního a organizačního odboru
V Kostelci nad Orlicí 24.7.2006
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