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Zápis z veřejného 06/2015. zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 23. března 2015 od 19 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Lenka Cincibusová, Miroslav Doškař, Milan Havlík, Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., PaedDr.
Miloslav Janata, Ivo Jiřiček, Zdeněk Kopecký, Lukáš Kmínek, Karel Čermák, Lenka Barochová,
Luboš Máslo, Věra Seidlová a Martin Mikula. Prezenční listina – příloha č. 1.
Hosté:

p. Slavomír Beran, odborný lesní hospodář pro obecní lesy

Jednání zahájeno v 19:05 hodin.
Jednání zahájila starostka Lenka Cincibusová, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno všech
13 zvolených členů zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhla Ivo Jiřička a Zdeňka Kopeckého, do funkce zapisovatele Milana
Havlíka, za členy návrhové komise Martina Mikulu a Věru Seidlovou. Do funkce ověřovatele zápisu byli
navrženi Zdeněk Kopecký a Ivo Jiřiček, složení těchto komisí bylo jednomyslným hlasováním schváleno.
Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Poté starostka přečetla návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1.
Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
2.
Kontrola usnesení
3.
Obecní lesy – informace
4.
Poskytnutí dotace na dopravní výchovu na hřišti v Košťálově
5.
Rekonstrukce místní komunikace p.č. 1938/1 v k.ú. Košťálov
6.
Informace o stavbě ČOV a kanalizace Košťálov
7.
Různé, organizační záležitosti
8.
Diskuze, usnesení, závěr
Ad 1
Návrhy na doplnění programu nebyly předloženy. Program jednání dle pozvánky byl schválen všemi hlasy.
Hlasování o programu:
pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Starostka provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání.
Ad 3
Starostka Lenka Cincibusová přivítala pana Slavomíra Berana, odborného lesního hospodáře, předala mu
slovo, aby zhodnotil výsledky hospodaření v obecních lesích. Pan Beran zhodnotil poslední tři roky své
práce v obecních lesích, množství těžby i obnovy lesního porostu. Na lesní práce byly najímány především
zdejší firmy a pracovníci, všechny závazky k nim byly včas hrazeny. Stejně tak byla uhrazena Obci
Košťálov faktura za prodanou dřevní hmotu. Zastupitelé kladli doplňující otázky, ocenili dobrou průměrnou
výkupní cenu dřeva. Na návrh místostarosty byl pan Slavomír Beran potvrzen do funkce odborného lesního
hospodáře a bude s ním uzavřena smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Dále se
zastupitelé zabývali způsobem zadávání lesních prací u odborných firem. Zastupitelé se shodli na podpoře
zaměstnanosti místních firem a soukromníků. Dále bylo rozhodnuto dočasně pozastavit mýtní těžbu s
odůvodněním na mírně vyšší loňskou těžbu a na současnou cenu dřevní hmoty. O obnovení těžebních prací
bude zastupitelstvo jednat.
Hlasování o uzavření smlouvy:
pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Starostka předložila zastupitelstvu Smlouvu č. OLP/999/2015 o poskytnutí dotace na podporu dopravní
výchovy na dětském dopravním hřišti v Košťálově od Libereckého kraje. Příspěvek/dotace na opravu a
údržbu, nákup materiálu a ostatních služeb případně pořízení movitého majetku dle počtu na dopravní výuce
zúčastněných dětí bude poskytnut nejvýše do částky 50 tis. Kč. Zastupitelstvo vzalo uzavření smlouvy na
vědomí.
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Ad 5
Starostka předložila cenové nabídky na opravu a rekonstrukce místní komunikace od Podobských k lávce
přes Olešku na p.č. 1938/1 v k.ú. Košťálov od firmy DS Logistic s.r.o., Libštát 310, IČ 26006928 (příprava
konstrukčních vrstev) a firmy M-Silnice a.s., Pardubice, Husova 1697, oblastní závod Sever, IČ 42196868
(vrchní asfaltová vrstva). Předložený záměr je součástí již schváleného rozpočtu Obce a nabídky dle položek
budou podkladem pro fakturaci za skutečně provedený rozsah díla.
Ad 6
Místostarosta Milan Havlík informoval o průběhu stavby a přečetl zastupitelům druhý vytýkací dopis
statutárním zástupcům firem Eurovia a Syner k průběhu a kvalitě stavby. Dopis bude následující den zaslán
a 31. 3. 2015 se odpovědní zástupci na jednání svolaném na Obecní úřad v Košťálově vyjádří k problémům
stavby, zmíněným v dopise a nejen k nim. Zastupitel Zdeněk Kopecký navrhl zvážit i využití právní pomoci
při jednání zástupců svazku ohledně plnění smlouvy ze strany dodavatelské firmy. PaedDr. Miloslav Janata
vyzval k opakovanému jednání s Libereckým krajem o příspěvek na obnovení komunikací II. třídy po
kanalizaci. Starostka k tomuto sdělila, že se členem rady Libereckého kraje pro dopravu p. Vladimírem
Mastníkem jednala, bohužel z důvodu nejednání zástupců obce před stavbou kanalizace není zpracována
projektová dokumentace a není možné v současné době zařadit obnovu silnic v obci Košťálov do
současných - letošních možných dotačních titulů. V letošním roce bylo Libereckým krajem zadáno
zpracování projektové dokumentace pro obnovu silnic v obci Košťálov (z Kundratic, do Košťálova silnice
II.286 a z Košťálova II. 286 do Lomnice nad Popelkou), tyto projekty budou připraveny pro dotační výzvy
pro současné plánovací období tj. do r. 2020. A nadále bude jednat o silnici II.283. (z křižovatky pod
nádražím - směr Semily), neboť celkový stav silnic v obci Košťálov je ve špatném – havarijním stavu. Po
stavbě kanalizace musíme položit asfaltový koberec v celé šíři silnice (požadavek Krajské správy silnic
Libereckého kraje, spravuje silnice pro vlastníka – Liberecký kraj), ale dotačně způsobilý náklad je pouze
šířka opravy výkopu a ostatní musí Svazek obcí Košťálov - Libštát platit z rozpočtu svazku ( jelikož jde o
kanalizaci v Košťálově, z rozpočtu Obce Košťálov).
Na závěr svého vystoupení Milan Havlík uvedl, že počátkem dubna vyjdou Košťálovské noviny, ve kterých
budou občané informováni o budování o postupu budování soukromé části kanalizačních přípojek a
podmínkách pro příspěvku Obce Košťálov na tyto části přípojek.
Ad 7
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení uvolněného bytu po p. Bohumíru Kalenském v Domě s pečovatelskou
službou paní Evě Boháčkové, dosud bytem Košťálov č.p. 223.
Hlasování o přidělení bytu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení uvolněného bytu v č.p. 339 o velikosti 1 + 1 po panu Tomáši
Koldovském panu Antonínu Koldovskému, dosud bytem Košťálov č.p. 155.
Hlasování o přidělení bytu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí adresy sídla Obce Košťálov (512 02 Košťálov č.p. 201) pro adresu
sídla spolku Českého rybářského svazu, místní organizace Košťálov, IČO 13586114.
Hlasování o poskytnutí adresy:
pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 1 hlasů
S odkazem na Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. ze dne 16. března 2015, kterým se mění Nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o měsíční odměně za výkon funkce člena zastupitelstva obce, zastupitelstvo rozhodlo všemi
hlasy o navýšení stávajících odměn a příplatků všech neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů výborů a
členů výborů o 3,5 %, a to s platností od 1.4.2015 - příloha č. 2.
Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-124011463/VB003 pro realizaci domovní elektrické přípojky nízkého napětí pro dům Košťálov, Čikvásky č.p.
30, p. Landové. Ve smlouvě se Obec jako strana povinná zavazuje strpět věcné břemeno služebnosti pro své
pozemky p.č. 3, 5/1, 5/2, 9, 540/3, 543/7, 557/1 a 570/1 vše v k.ú. Čikvásky ve prospěch strany oprávněné
ČEZ Distribuce, Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035.
Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Jednání skončilo ve 21:35 hodin
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Usnesení z veřejného 06/2015 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 23. března 2015 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s ch v a l u j e :
43/15
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Ivo Jiřička a Zdeňka Kopeckého.
Návrhovou komisi ve složení Martin Mikula a Věra Seidlová.
Mandátovou komisi ve složení Ivo Jiřiček a Zdeněk Kopecký.
44/15
Navržený program jednání.
45/15
Uzavření smlouvy na výkon funkce odborného lesního hospodáře s panem Slavomírem Beranem, bytem
Jana Weisse, č.p. 1201, Jilemnice, IČO 66792088, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
46/15
Přidělení uvolněného bytu po p. Bohumíru Kalenském v Domě s pečovatelskou službou v č.p. 156 paní Evě
Boháčkové, dosud bytem Košťálov č.p. 223.
47/15
Přidělení uvolněného bytu v č.p. 339 o velikosti 1+1
Koldovskému, dosud bytem Košťálov č.p. 155.

po p. Tomáši Koldovském panu Antonínu

48/15
S odkazem na Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. ze dne 16. března 2015, kterým se mění Nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o měsíční odměně za výkon funkce člena zastupitelstva obce, zastupitelstvo rozhodlo všemi
hlasy o navýšení stávajících odměn a příplatků všech neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů výborů a
členů výborů o 3,5 %, a to s platností od 1.4.2015 - (viz. příloha č. 2).
49/15
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4011463/VB003 pro realizaci domovní
elektrické přípojky nízkého napětí pro dům Košťálov, Čikvásky č.p. 30, p. Landové. Ve smlouvě se Obec
jako strana povinná zavazuje strpět věcné břemeno služebnosti pro své pozemky p.č. 3, 5/1, 5/2, 9, 540/3,
543/7, 557/1 a 570/1 vše v k.ú. Čikvásky ve prospěch strany oprávněné ČEZ Distribuce, Děčín – Podmokly,
Teplická 874/8, IČ 24729035.
Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Ivo Jiřiček a Zdeněk Kopecký

V Košťálově 23. března 2015

Vyvěšeno: 31.03.2015
Svěšeno: 16.04.2015

