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Zápis z 09/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 29. dubna 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: Mgr. Iveta Cermanová, Miroslav Doškař, Eva Havlová, Ing. Miroslav Cincibus,
Milan Havlík, Ivo Jiřiček, Alexandra Špačková, Mgr. Miroslav Kos, RNDr. Jiří
Jína a Luboš Máslo.
(Viz příloha č. 1 – Prezenční listina)
.
Omluveni: Martin Mikula, Lukáš Kmínek a Věra Seidlová.
Hosté:
Veřejnost:
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 ing. Miroslava Cincibuse 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 o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/734/2019 na část poz. p.č. 1998/1 v k.ú.
Košťálov
3. Darovací smlouva 02/2019/DS – části poz. p.č. 2346/2 v k.ú. Kundratice
4. Kontejnery na separovaný odpad
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 byly splněny.
Ad 2
Starosta obce předložil návrh na schválení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j.
OL/734/2019 na část poz. p.č. 1998/1 v k.ú. Košťálov uzavřené mezi Libereckým krajem na
straně budoucího dárce a Obcí Košťálov na straně budoucí obdarované. Předmětem smlouvy
(daru) je část pozemku p.č. 1998/1 v k.ú. Košťálov, která bude sloužit pro umístění stavby
„Společná cesta a chodníky Košťálov – Kundratice, I. etapa“, což znamená možnost
vybudovat nový oboustranný autobusový záliv a chodníky a v části Košťálov u Trevosu.
Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
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Ad 3
Starosta předložil návrh na schválení darovací smlouvy č. 02/2019/DS na podíly na pozemku
p.č. 2346/2 v k.ú. Kundratice uzavřené mezi stranami:
JANATOVÁ Marie, bytem Kundratice 51, (2/15 celku),
LUKEŠ František, Kundratice 29, (2/15 celku),
manželé Jaroslav a Jana Mgr. NOVOTNÝCH,. ((vlastnictví v SJM) 2/15 celku),
oba bytem Kundratice 168,
VEJNAR Jiří, bytem Kundratice 8, (1/15 celku)– všichni na straně darující a
Obcí KOŠŤÁLOV na straně obdarované.
Předmětem daru je veřejně přístupná účelová komunikace v horní části Kundratic. Uzavření
smlouvy bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Po provedeném zápisu darovací smlouvy se tak obec stane vlastníkem celkem 11/15 celku
pozemku. Starosta bude jednat ještě s dalšími majiteli pozemků o daru tak, aby se v budoucnu
obec stala jediným vlastníkem komunikace.
Ad 4
Starosta předložil návrh na uzavření Smlouvy o dílo s firmou PROUNI CZ s.r.o., se sídlem
Průmyslová 2304, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 29018293, zastoupenou: Ing. Alešem
Mňukem, jednatelem, na vypracování a projednání projektové dokumentace na umístění a
zřízení dvou stanovišť podzemních kontejnerů v Košťálově, v nabídkové ceně 129 470 Kč
s DPH. První stanoviště bude u prodejny Autodíly Bareš v tzv. Tovární ulici vpravo a druhé
umístění bude u bytových domů Košťálov č.p. 280.
Uzavření smlouvy bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5a
Zastupitelstvo všemi hlasy schválilo přidělení zrekonstruovaného bytu po Pavlu Šimečkovi ve
2. patře domu Košťálov č.p. 37 panu Darkovi Mórovi, dosud bytem Košťálov č.p. 263.
Hlasování o přidělení bytu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5b
Různé:
- Starosta tlumočil zastupitelům ústní žádost p. Mikulové, bytem Košťálov č.p. 344 o umístění
dalšího dopravního zrcadla pro snazší vyjíždění z dolní části Nádražní ulice u sokolovny. Dvě
zrcadla pro směr od Libštátu jsou již umístěna a žadatelka žádá o umístění zrcadla pro směr
od Semil s odkazem na občas parkující vozidla před sokolovnou, která brání rozhledu.
Zastupitelstvo žádost zamítlo.
- Zastupitelé projednali a zamítli žádost o příspěvek ve výši 7 500 Kč na provoz Linky
bezpečí, z.s.
- Valná hromada Svazku Obcí se uskuteční 13. května 2019 v Košťálově.

Jednání skončilo v 19:30 hodin
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Usnesení z 09/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 29. dubna 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
074/19
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Cincibuse a Ivo Jiřička
075/19
Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/734/2019 na část poz. p.č. 1998/1 v k.ú.
Košťálov uzavřené mezi Libereckým krajem na straně budoucího dárce a Obcí Košťálov na
straně budoucí obdarované.
076/19
Darovací smlouvu č. 02/2019/DS na podíly na pozemku p.č. 2346/2 v k.ú. Kundratice
uzavřené mezi stranami:
JANATOVÁ Marie, bytem Kundratice 51, (2/15 celku),
LUKEŠ František, Kundratice 29, (2/15 celku),
manželé Jaroslav a Jana Mgr. NOVOTNÝCH,. ((vlastnictví v SJM) 2/15 celku),
oba bytem Kundratice 168,
VEJNAR Jiří, bytem Kundratice 8, (1/15 celku)– všichni na straně darující a
Obcí KOŠŤÁLOV na straně obdarované.
077/19
Přidělení bytu 1+1 ve 2. patře domu Košťálov č.p. 37 panu Darkovi Mórovi, dosud bytem
Košťálov č.p. 263.

Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Ivo Jiřiček a Ing. Miroslav Cincibus

V Košťálově 29. dubna 2019

Vyvěšeno: 06.05.2019
Svěšeno:

21.05.2019

