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Zápis z 02/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 21. ledna 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni:

Miroslav Doškař, Eva Havlová, Ing. Miroslav Cincibus, Milan Havlík, Ivo
Jiřiček, Alexandra Špačková, RNDr. Jiří Jína, Mgr. Iveta Cermanová, Věra
Seidlová a Luboš Máslo.
(Viz příloha č. 1 – Prezenční listina)
Omluveni:
Lukáš Kmínek, Martin Mikula a Mgr. Miroslav Kos
Hosté:
0 osob
Veřejnost:
0 osob
Jednání započato v 18:00 hodin.
Jednání zahájil starosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno
10 členů zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do funkce ověřovatelů zápisu navrhl Věru Seidlovou a Ivo Jiřička a do funkce
zapisovatele Milana Havlíka. Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli jednomyslným
hlasováním schváleni.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Dále Milan Havlík přečetl návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1. Kontrola usnesení
2. Smlouva s MS Skalice Košťálov o individuální dotaci č. 1/2019/ID_fin
3. Nákup pozemků
4. Záměr – Vyhlášení VŘ na pronájem restaurace a penzion Slávie
5. Různé, organizační záležitosti
6. Diskuze, usnesení, závěr
Navržený a na jednání přečtený návrh programu zasedání bez požadavku na jeho změnu nebo
doplnění byl přijat všemi hlasy.
Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 1
Starosta provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání. Všechny body až na níže
uvedené byly splněny.
Ad 4/01/2019
Poptávkové řízení na radary pro úsekové měření rychlosti na
komunikacích
Ad 6g/01/2019
Pravidla užívání a pronájmu areálu hřiště Kundratice
Ad 2
Starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání s představiteli MS Skalice, na jehož závěru
bylo podepsání Smlouvy o individuální dotaci č.1/2019/ID_fin a Smlouvy o zřízení zákazu
zcizení ujednaného jako právo věcné na dobu určitou mezi Obcí Košťálov – na straně
poskytovatele dotace 1 mil. Kč a současně osoby oprávněné ze zákazu zcizení a Mysliveckým
spolkem Skalice Košťálov, 512 02, Košťálov č.p. 14, IČ 45598011 na straně příjemce dotace
a současně na straně vlastníka a povinného ze zákazu zcizení. Uzavřená smlouva bude
vložena do katastru nemovitostí a nemovitost – sídlo spolku na adrese Košťálov č.p. 14 bude
dle této smlouvy bez souhlasu Obce Košťálov do roku 2039 nezcizitelná.
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Ad 3
Starosta Havlík seznámil zastupitele s Dražební vyhlášku o dobrovolné elektronické dražbě
pozemků v majetku firmy České Farmy CB, Pražská tř. 563/99, České Budějovice, IČ
04987616. Organizátorem dražby je Exekutorský úřad Hodonín, Mgr. Kateřina Skoupá.
Budou draženy tyto pozemky:
Lokalita U Chlívů [670936] LV 751 podíl½
p.č.
druh pozemku
výměra
podíl 1/2
171/1 Trvalý travní porost 3559
1779,5
reálně zastavit. 2110 -1/2 1055 m2
171/2 Trvalý travní porost 6107
3053,5
172 Ostatní plocha
1368
684,0
173 Trvalý travní porost 633
316,5
176 Ostatní plocha
463
231,5
zastavitelné stavbou dle ÚP
Lokalita Pod silnicí Košťálov – Lomnice nad Popelkou [670936] LV 51 podíl1/4
775/3 Orná půda
2762
690,5
798/1 Trvalý travní porost 1062
265,5
Zastupitelstvo většinou hlasů rozhodlo o účasti v dražbě, schválilo pověření pro starostu
Milana Havlíka aktivně se účastnit dražby a činit podání. Starostovi ukládá informovat
zastupitele o průběhu dražby na příštím zasedání.
Hlasování o účasti v Dražbě:pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Místostarosta informoval zastupitele o podané výpovědi p. Jakuba Nováka z nájmu restaurace
a penzionu Slávie k 23. 1. 2019. Zastupitelé v návaznosti na tuto informaci rozhodli o
vyhlášení záměru - výzvy na pronájem restaurace a penzionu Slávie, kdy povinnou platbou
bude nad rámec nabídnuté ceny nájmu bez DPH za objekt, bude také platba 100 Kč bez DPH
za každé obsazené lůžko. Nabídky mohou uchazeči zasílat do 28. února 2019 do 12 hodin.
Poté bude provedeno otevření obálek a vyhodnocení nabídek s doporučením pro
zastupitelstvo, případně pro pozvání do zastupitelstva na prezentaci záměru.
Hlasování o návrhu: pro 10hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5a
Zastupitelé se zabývali žádostí Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, Praha 1 o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Žádost projednali a rozhodli se ke kampani
nepřipojovat a vlajku nevyvěšovat.
Ad 5b
Zastupitelé vzali na vědomí návrh p. Zbyňka Rychnovského na zřízení sauny v areálu
místního koupaliště. Zastupitelé po projednání zhodnotili, že nejdříve je třeba zajistit těleso
bazénu a poté při úpravách okolí bazénu zvážit i možnost zřízení sauny.
Ad 6b
Diskuze, různé:
Započaly bourací práce na průmyslovém objektu – internátu na Barevně.
Přesun jednání Zastupitelstva: Jednání zastupitelstva se 4. února 2019 nebude konat. Náhradní
termín je stanoven na 11. února, následně se bude konat už řádné zasedání hned za týden 18.
února 2018. Na toto zasedání budou přiznání zástupci spolků a organizací v obci. Obě
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zasedání se mimo jiné budou věnovat i přípravě rozpočtu obce na rok 2019. Tento by měl být
v konečné verzi projednán a schvalován 4. března 2019.
Informace o přípravě stavby Kanalizace Libštát.
Jednání skončilo v 20:10 hodin

Usnesení z 02/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 21. ledna 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
044/19
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička
045/19
Vyhlášení záměru - výzvy na pronájem restaurace a penzionu Slávie.
046/19
Rozhodnutí o účasti v dražbě pozemků v majetku firmy České Farmy CB, Pražská tř. 563/99,
České Budějovice, IČ 04987616, organizátorem dražby je Exekutorský úřad Hodonín, Mgr.
Kateřina Skoupá a která se koná v úterý 29.1.2019 od 11h do 12h. Dále zastupitelstvo
schválilo pověření pro starostu Milana Havlíka aktivně se účastnit dražby a činit podání.
Starostovi ukládá informovat zastupitele o průběhu dražby na příštím zasedání.
Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Ivo Jiřiček a Věra Seidlová

V Košťálově 21. ledna 2019
Vyvěšeno:
Svěšeno:

