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Zápis z 13/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 24. června 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: Miroslav Doškař, Ing. Miroslav Cincibus, Milan Havlík, Ivo Jiřiček, Martin
Mikula, Luboš Máslo, Mgr. Miroslav Kos, Lukáš Kmínek, Věra Seidlová,
Alexandra Špačková, RNDr. Jiří Jína a Mgr. Iveta Cermanová.
(Viz příloha č. 1 – Prezenční listina)
.
Omluveni: Eva Havlová
Hosté:

Zdeněk Kopecký – člen kontrolního výboru.

Veřejnost:
Jednání započato v 18:00 hodin.
Jednání zahájil starosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno
12 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 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Dále Milan Havlík přečetl návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1. Kontrola usnesení
2. Uzavření smlouvy na Záchranný archeologický průzkum stavby „Vodovod Kundratice
střed“
3. Koupaliště, provoz 2019, příprava stavby 2020
4. Protokol o kontrole projektu „Pořízení CAS pro obec Košťálov“
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 12 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
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy, případně objednávkou na provedení
záchranného archeologického výzkumu na akci stavby „Košťálov, Kundratice - vodovod
střed“. Dle zákona nezbytné úkony provede Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71,
Turnov za nabídkovou cenu 5 550 Kč, dle nabídky a položkového rozpočtu.
Hlasování: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů

Zasedání ZO 13/19
24.06.2019
body 097– 101/19
Strana 2 (celkem 4)

Ad 3
Zastupitelstvo rozhodlo o výběru poplatku za vstup do areálu koupaliště s platností od 26.
června 2019. Výše poplatku pro letošní sezónu bude činit 30 Kč za osobu, platit bude každá
osoba vyšší než 100 cm.
Hlasování: pro 10 hlasů proti 2 hlasy zdržel/a 0 hlasů
V současné době je koupaliště napouštěno ze zkušebního vrtu v jižní části koupaliště a
z vodovodního řádu. Dva zdroje z historických pramenišť, které byly v minulosti využívány, a
které jsou i nadále zdravotně nezávadné a pro koupání vhodné, pro napouštění už nelze použít
pro jejich zřejmé žlutavé zabarvení.
Z těchto důvodů bude v návrhu projektové dokumentace na nové těleso bazénu zvažováno
technologické čištění celého objemu vody, tedy dětského i velkého bazénu současně.
Ad 4
Zastupitelé se seznámili s protokolem o kontrole realizace projektu „pořízení CAS pro obec
Košťálov, kterou provedlo z pověření Ministerstva pro místní rozvoj Centrum pro regionální
rozvoj České republiky dne 7. 6. 2019. Závěr kontroly byl bez závad.
Ad 5
Zastupitelstvo po projednání schvaluje všemi hlasy opatření k nápravě nedostatků zjištěných
při kontrole hospodaření obce za rok 2018. Jednalo se o dvě pochybení. V prvním případě
opravu účtování oprav, rekonstrukcí a zhodnocení nemovitostí a ve druhém nezveřejnění
„Konečně uhrazené ceny“ za zakázku Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou.
Přijatá opatření byla projednána a schválena všemi hlasy.
Hlasování: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6
Zastupitelstvo po projednání 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
pořádání kulturních a sportovních akcí v obci
Hlasování o souhlasu :
pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 7
Zastupitelstvo po projednání 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 Ing. Miroslavem Cincibusem za účelem
zajištění pořádání kulturních a sportovních akcí v Kundraticích.
Hlasování o souhlasu :
pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 8
Předseda kontrolního výboru Lukáš Kmínek přednesl zprávu o kontrole hospodaření v lesích.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí a uložilo starostovi na příští zasedání pozvat
odborného lesního hospodáře obecních lesů p. Slavomíra Berana k projednání závěrů
zjištěných při kontrole.
Ad 9
Různé:
- Zastupitelstvo obce po řádném zveřejnění na úředních deskách bere na vědomí Závěrečný
účet mikroregionu Pojizeří za rok 2018.
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- Starosta informoval o úspěšném podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje,
programu Podpora jednotek PO Libereckého kraje. Pro projekt „Zvýšení akceschopnosti
jednotky požární ochrany JPO III Košťálov“ v celkové hodnotě 116 600 byla přiznána dotace
ve výši 58 000 Kč.
- Zastupitelstvo rozhodlo o zveřejnění záměru Daru části pozemku p.č. 1561/1 v k.ú.
Košťálov. Jedná se pozemek, na kterém roste památný strom – borovice v místě „U borovice“
v Košťálově na Kamínce. Strom je po poslední vichřici letos na jaře poškozen od střední části
koruny a musí být po dendrologickém posudku odborně ošetřen.
- Starosta informoval zastupitele o výplatě pololetních odměn pro některé zaměstnance obce
a o nových zaměstnancích, kteří nastoupí k obci v rámci dohody o vytvoření pracovních míst
v rámci veřejně prospěšných prací a také, že v rámci obecně prospěšných prací trest v rozsahu
120 - 300 hodin vykonávají trest dva občané a v blízké době přibyde třetí.
- Informace o stavbě vodovodu Kundratice střed.
- Informace o využití části pozemku p.č. 1794 v k.ú. Košťálov (zázemí příjezdu a parkování
na bikrosové dráze) na dočasnou deponii těženého dřeva pro Lesy ČR a pro dočasnou deponii
a drcení čistého stavebního odpadu pro Trevos Košťálov.

Jednání skončilo v 20:05 hodin
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Usnesení z 13/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 24. června 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
097/19
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička
098/19
Výběr poplatku za vstup do areálu koupaliště s platností od 26. června 2019. Výše poplatku
pro letošní sezónu bude činit 30 Kč za osobu, platit bude každá osoba vyšší než 100 cm.
099/19
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 pořádání kulturních a sportovních akcí v
obci
100/19
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 Ing. Miroslavem Cincibusem za účelem zajištění pořádání kulturních a
sportovních akcí v Kundraticích.
101/19
Opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření obce za rok 2018.

Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Ivo Jiřiček a Věra Seidlová

V Košťálově 24. června 2019

Vyvěšeno:
Svěšeno:

01.07.2019
16.07.2019

