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Zápis z 15/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 8. srpna 2016 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Miroslav Doškař, Milan Havlík, Lukáš Kmínek, Martin Mikula, Luboš
Máslo, Lenka Cincibusová, Ivo Jiřiček, Zdeněk Kopecký a Věra Seidlová.
Prezenční listina - příloha č. 1.
Omluveni: Mgr. Pavlína Hejsková, PhD, Karel Čermák a PaedDr. Miloslav Janata.
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájila starostka Lenka Cincibusová, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 10
členů zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhla Miroslava Doškaře a Lukáše Kmínka, do funkce zapisovatele Milana
Havlíka, za členy návrhové komise Luboše Máslo a Zdeňka Kopeckého. Do funkce ověřovatelů zápisu byli
navrženi Věra Seidlová a Ivo Jiřiček. Složení těchto komisí bylo jednomyslným hlasováním schváleno.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Poté starostka přečetla návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Příspěvky na soukromé části kanalizačních přípojek
„Lesopark v obci Košťálov“ - výběrové řízení
„Bytový dům Košťálov čp. 300/301 – zlepšení tepelně technických parametrů obvodového pláště“
– Výběrové řízení
6. Darovací smlouva – pozemek p.č. 504 v k.ú. Košťálov
7. Různé, organizační záležitosti
8. Diskuze, usnesení, závěr
Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy, program jednání rovněž.
Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Starostka provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly splněny.
Ad 3
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy návrh na výplatu třetí části příspěvků na vybudování zcela nové
soukromé kanalizační přípojky v celkové výši 74 100 Kč, seznam žadatelů je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Po schválení místostarosta poznamenal, že ještě v letošním roce lze požádat o poskytnutí dotace, je ovšem
nutné do konce srpna 2016 ohlásit tento záměr na obecním úřadě a poté stavbu dokončit do konce listopadu
letošního roku. Tím by proces dotování stavby soukromých kanalizačních přípojek skončil.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Místostarosta informoval zastupitele, že výběrové řízení na zhotovitele Lesoparku bylo zrušeno z důvodu
podání pouze jediné nabídky, kdy si zadávací dokumentaci vyzvedli pouze dva uchazeči, z nichž pouze
jeden podal nabídku. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení nové s drobnou úpravou projektové
dokumentace a kvalifikačních předpokladů uchazeče. Současně byly osloveny i tři firmy: DS Logistic, s.r.o.,
Libštát 310, IČO 260 06 928, Jiří Hanuš Peřimov 156, IČ 866 88 057 a T-Stavby Vrchlabí, s.r.o. Na bělidle
1506, 543 01 Vrchlabí, IČ 259 23 790. Lhůta na podání nabídek končí 17. 8. 2016 v 10:00. Zastupitelstvo
zvolený postup schválilo všemi hlasy.
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Hlasování o postupu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad5
Místostarosta informoval zastupitele o postupu přípravných a projekčních prací na výměně střechy a
zateplení obvodových stěn bytového domu č.p. 300/301 (tzv. bílý panelák). Projekční kanceláří Project A+
byla vypracována finální projektová dokumentace a slepý výkaz výměr. Předpokládaná hodnota zakázky
činí 5 494 154 Kč bez DPH, zakázka tak bude soutěžena v režimu výběrového řízení malého rozsahu.
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy oslovit k podání nabídky tyto firmy: Milan Kohout – Stavební práce,
Chuchelna 82, Semily, IČ 499 929 61, Vilimovský s.r.o., Smetanova 902, Lomnice nad Popelkou, IČ 25 927
183 a D-BAU s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 340, Semily, IČ 259 90 764. Lhůta na podání nabídek končí
2. 9. 2016 v 10:00.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad6
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy uzavření darovací smlouvy, kde manželé Alexandra a Pavel Špačkovi,
bytem Košťálov č.p. 50, darují pozemek p.č. 504 v k.ú. Košťálov.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad7
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy přidělení bytu po p. Františkovi Zachovalovi v domě Košťálov č.p. 133
o velikosti 1 + 2 panu Miroslavovi Poloprutskému, dosud bytem Košťálov č.201.
Zastupitelstvo rovněž schválilo přidělení bytu o velikosti 1 + 2 po p. Škorpilové v domě Košťálov č.p. 182
panu Janovi Kloboučkovi, dosud bytem Košťálov č.p. 316.
Hlasování o přidělení obou bytů: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů

Jednání skončilo v 20:40 hodin
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Usnesení z 15/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 8. srpna 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
093/16
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička
Návrhovou komisi ve složení Luboš Máslo a Zdeněk Kopecký
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Lukáš Kmínek
Navržený program jednání.
094/16
Výplatu třetí části příspěvků na vybudování zcela nové soukromé kanalizační přípojky v celkové výši
74 100 Kč, seznam žadatelů je přílohou č. 2.
095/16
Vyhlášení druhého kola výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Lesopark v obci Košťálov“ a oslovení tří
uchazečů k podání nabídky.
096/16
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Bytový dům Košťálov 300 a 301 - Zlepšení tepelně
technických parametrů obvodového pláště“ a oslovení tří uchazečů k podání nabídky.
097/16
Uzavření darovací smlouvy, kde manželé Alexandra a Pavel Špačkovi, bytem Košťálov č.p. 50, darují
pozemek p.č. 504 v k.ú. Košťálov.
098/16
Přidělení bytu v domě Košťálov č.p. 133 o velikosti 1 + 2 panu Miroslavovi Poloprutskému, dosud bytem
Košťálov č.201 a
přidělení bytu o velikosti 1 + 2 v domě Košťálov č.p. 182 panu Janovi Kloboučkovi, dosud bytem Košťálov
č.p. 316.
V Košťálově dne 8. srpna 2016
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček
Vyvěšeno: 16.08.2016
Svěšeno:

01.09.2016

