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Zápis z 16/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 10. září 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Lenka Cincibusová, Mgr. Pavlína Hejsková PhD, Miroslav Doškař,
Zdeněk Kopecký, Lukáš Kmínek, Luboš Máslo, Ivo Jiřiček, , PaedDr. Miloslav Janata, Věra
Seidlová a Milan Havlík.
Omluveni: Martin Mikula a Karel Čermák.
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájil místostarosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 11 členů
zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhl Mgr. Pavlínu Hejskovou a Ing. Miroslava Cincibuse, za členy
návrhové komise Miroslava Doškaře a Zdeňka Kopeckého. Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi
Věra Seidlová a Ivo Jiřiček a do funkce zapisovatele Milan Havlík. Složení těchto komisí a zapisovatel byli
jednomyslným hlasováním schváleni.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Poté místostarosta přečetl návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Zapojení do Mikroprojektu v rámci Euroregionu Nisa „Bezpečnost a čisté prostředí“
Souhlas (podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) se vznikem
pracovněprávního vztahu, tj. uzavření dohody o provedení práce, mezi obcí Košťálov a
zastupitelem Milanem Havlíkem, za účelem zajištění výuky na dopravním hřišti
5. Různé, organizační záležitosti
6. Diskuze, usnesení, závěr
1.
2.
3.
4.

Úvodem zastupitelé uctili minutou ticha památku zesnulého kolegy p. Karla Čermáka.
Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu, zapisovatel byli schváleni všemi hlasy a program dnešního zasedání byl
schválen rovněž všemi hlasy.
Hlasování: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Místostarosta provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly splněny.
Ad 3
Místostarosta předložil návrh na uzavření partnerství v projektu „Bezpečnost a čisté prostředí“, jehož
nositelem je město Jelenia Góra a partnery město Jilemnice a obec Košťálov. Cílem projektu je zvýšit
povědomí veřejnosti a zlepšit bezpečnostní postupy složek formou vzdělávání dětí a mládeže v oblasti
třídění odpadů, ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Cíle budou realizovány prostřednictvím školení,
happeningů a závěrečné konference ve městech Jelenia Góra a Jilemnice a v obci Košťálov. Partnerství
města Jilemnice a Obce Košťálov bude v rámci projektu bez jejich finanční účasti. Předpokládané zahájení
je v 1. čtvrtletí 2019 a ukončení ve 4. čtvrtletí 2019.
Hlasování: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
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Ad 4
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy souhlas (podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
se vznikem pracovněprávního vztahu, tj. uzavření dohody o provedení práce, mezi obcí Košťálov a
zastupitelem Milanem Havlíkem, za účelem zajištění výuky na dopravním hřišti.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5a
Místostarosta předložil návrh uzavření smlouvy s firmou Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ
254 75 509 v hodnotě 837 842 Kč bez DPH na opravu místních komunikací v roce 2019. Jedná se o
asfaltování místní komunikace u rybárny, v Košťálově u bytovky č.p. 246, V Kundraticích ke hřbitovu a ke
Královým a další maloplošné asfaltování, včetně oprav po poruchách na vodovodním řadu.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5b
Místostarosta předložil návrh na prodej cisternového vozidla LIAZ 110.850 firmě ZEPOS, a.s. za cenu 75
tis. Kč s DPH. Jedná se o vyřazení a prodej nepotřebné techniky z výjezdové jednotky JSDHO III. Košťálov.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem všemi hlasy a pověřuje místostarostu k provedení prodeje.
Hlasování o prodeji : pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Dále místostarosta navrhl, aby prodejní cena vozu byla kupujícím uhrazena přímo SDH Košťálov, který
udržoval vozidlo, původně převedené z nevyužitého majetku Armády ČR, v pojízdném stavu. Částku
použije SDH zejména na pořízení tanečního parketu včetně jeho zastřešení.
Hlasování o poskytnutí příspěvku: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5c
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy složení komise pro otevírání obálek ve výběrovém řízení na zhotovitele
stavební úpravy objektu bytového domu č. p. 37 v obci Košťálov (zateplení, výměna oken a další stavební
úpravy).
Stávající objekt bude zateplen. Kompletní Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00275841. Termín pro odevzdávání nabídek bude upřesněn,
předpoklad je v prvním říjnovém týdnu. Do komise byli navrženi a schváleni tito členové: Lukáš Kmínek,
Lenka Cincibusová, Věra Seidlová, Miroslav Doškař.
Hlasování o složení komise: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5d
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát se bude konat v pondělí 24.9.2018 od 18 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Košťálov. Předpokládaným bodem je schválení vítěze výběrového řízení na
zhotovitele kanalizace v Libštátu.
Ad 5e
Diskuze:
Oprava vyúčtování typu VIPA pro č.p. 300/301 a DPS.
Jednání skončilo v 18:45 hodin
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Usnesení z 16/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 10. září 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
088/18
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Zdeněk Kopecký a Miroslav Doškař.
Mandátovou komisi ve složení Mgr. Pavlína Hejsková a Ing. Miroslav Cincibus.
Navržený program jednání.
089/18
Uzavření partnerství v projektu „Bezpečnost a čisté prostředí“, jehož nositelem je město Jelenia Góra a
partnery město Jilemnice a obec Košťálov.
090/18
Souhlas (podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) se vznikem pracovněprávního
vztahu, tj. uzavření dohody o provedení práce, mezi obcí Košťálov a zastupitelem Milanem Havlíkem, za
účelem zajištění výuky na dopravním hřišti.
091/18
Uzavření smlouvy s firmou Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 254 75 509 v hodnotě 837 842
Kč bez DPH na opravu místních komunikací v roce 2019.
092/18
Prodej cisternové vozidla LIAZ 110.850 firmě ZEPOS, a.s. za cenu 75 tis Kč s DPH.
093/18
Příspěvek SDH Košťálov ve výši kupní ceny vozidla Liaz 110.850

V Košťálově dne 10. září 2018
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček.
Vyvěšeno:
Svěšeno:

