Zasedání ZO 16/19
02.09.2019
body 108– 112/19
Strana 1 (celkem 3)

Zápis z 16/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 2. září 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: Miroslav Doškař, Ing. Miroslav Cincibus, Milan Havlík, Eva Havlová, Martin
Mikula, Mgr. Miroslav Kos, Ivo Jiřiček, Alexandra Špačková, Lukáš Kmínek,
Věra Seidlová, a Mgr. Iveta Cermanová.
(Viz příloha č. 1 – Prezenční listina)
Omluveni: RNDr. Jiří Jína a Luboš Máslo
Hosté:

Zdeněk Kopecký

Jednání započato v 18:00 hodin.
Jednání zahájil starosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno
11 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 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Dále Milan Havlík přečetl návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1. Kontrola usnesení
2. Příprava oprav obecních komunikací v roce 2020
3. Neplatiči nájemného, ukončení nájmu bytu
4. Stavební úpravy na kundratickém hřišti (výčep a udírna)
5. Oprava usnesení č. 103/19 – prodej pozemku
6. Různé, organizační záležitosti
7. Diskuze, usnesení, závěr
Navržený a na jednání přečtený návrh programu zasedání bez požadavku na jeho změnu nebo
doplnění byl přijat všemi hlasy.
Hlasování: pro 11 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 předložil předběžný plán oprav, rekonstrukcí a celoplošného asfaltování v roce 2020.
Ze schváleného rozsahu vyplývá, že může být na předložení cenové nabídky oslovena firma, a
to Technické služby Jablonec nad Nisou, IČ: 254 75 509. Zastupitelé schválili oslovení firmy
k provedení nabídky.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlas
Ad 3
Starosta seznámil zastupitele s výčtem dlužníků na nájemné a služby v obecních bytech.
Zastupitelé rozhodli, že konečné projednání tohoto bodu dokončí na příštím zasedání, kdy
budou z evidence České pošty (tzv. inkaso) známi i dlužníci za srpen. Tito budou pak písemně
vyzváni k úhradě do 30.9.2019 pod sankcí ukončení nájemního vztahu s poskytnutím
ubytování v bytě nižší kategorie, případně bez náhrady.
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Ad 4
Starosta a místostarosta předložili předběžný návrh/vizualizaci rekonstrukce objektu výčepu,
zpevněné a kryté plochy na kundratickém hřišti. Zastupitelé se v diskuzi k návrhu vyjádřili a
návrh doplnili o drobné připomínky a poté schválili. Rovněž rozhodli projekční práce zadat u
stejného projektanta, který projektoval i budovu hlavní. Schválili proto pověření pro starostu
vést jednání o vypracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace s výkazem
výměr s Ing. Arch Vladimírou Jínovou.

Ad 5
Starosta Milan Havlík seznámil zastupitele s chybnou formulací usnesení číslo 103/19 ze dne
8. července 2019. V řádném zápise a usnesení ze dne 8.7.2019 bylo uvedeno chybně parcelní
číslo a k tomu příslušná výměra. Starosta navrhl tedy usnesení č. 103/19 celé zrušit a nahradit
ho novým usnesením v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. 07/2019/KS na prodej pozemku p.č. 360/6
v k.ú. Košťálov o výměře 128 m2, odděleného Geometrickým plánem Ing. Jana Krále č. 7102413/2019 ze dne 18. června 2019, mezi obcí Košťálov, na straně prodávající a Jiřím a
Vladimírou Jínovými, oba bytem Košťálov č.p. 321, na straně kupující, za celkovou cenu
12.800 Kč.
Hlasování o zrušení usnesení č. 103/19:
pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5a
Starosta předložil návrh uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 89 840,- Kč
Mikroregionu Pojizeří, se sídlem Košťálov 201, IČ 69861285. Účelem dotace je zajištění
spoluúčasti na nákupu společné techniky Mikroregionu v rámci projektu „Nákup techniky na
údržbu zeleně ve Svazku“. Tento společný projekt byl podpořen dotací z rozpočtu
Libereckého kraje.
Hlasování o uzavření smlouvy:
pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5b
- Zastupitelé berou na vědomí Zprávu o činnosti Mateřské školy Košťálov za školní rok
2018/2019.
- Starosta oznámil, že po posledních servisních úkonech je workoutové hřiště v areálu Centra
volného času předáno k užívání veřejnosti. Informační cedule s provozním řádem bude
umístěna do 15. září 2019.
- Zastupitelé se zabývali dalším postupem v rekonstrukci vybraných bytů v č.p. 37 a jejím
harmonogramem v zimní sezóně 2019/2020.
- Starosta seznámil zastupitele s výčtem pracovních úvazků v pracovní četě obce. Po ukončení
pracovního poměru na vlastní žádost dohodou p. R.K. Starosta bude dále jednat s Úřadem
práce v Semilech o naplnění kvóty za odchozího zaměstnance. Od 2.9.2019 bude mimo dotaci
na mzdu z ÚP pracovat na pracovní poměr na dobu určitou do konce roku 2019 p. M.H.

Jednání skončeno v 20:40
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Usnesení z 15/2019 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 5. srpna 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
108/19
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička
109/19
Předběžný výčet asfaltovacích prací pro jaro 2020 a oslovení firmy TS Jablonec nad Nisou,
IČ: 254 75 509 pro učinění cenové nabídky na tyto práce.
110/19
Zrušení usnesení č. 103/19.
111/19
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 89 840,- Kč Mikroregionu Pojizeří, se sídlem Košťálov
201, IČ 69861285.
112/19
Kupní smlouvu č. 07/2019/KS na prodej pozemku p.č. 360/6 v k.ú. Košťálov o výměře 128
m2, odděleného Geometrickým plánem Ing. Jana Krále č. 710-2413/2019 ze dne 18. června
2019, mezi obcí Košťálov, na straně prodávající a Jiřím a Vladimírou Jínovými, oba bytem
Košťálov č.p. 321, na straně kupující, za celkovou cenu 12 800 Kč.

Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Ivo Jiřiček a Věra Seidlová

V Košťálově 2. září 2019

Vyvěšeno: 06.09.2019
Svěšeno: 22.09.2019

