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Zápis z veřejného 09/2015. zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 4. května 2015 od 18 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, Věra Seidlová, Lukáš Kmínek, Martin Mikula
Karel Čermák, Lenka Barochová a Luboš Máslo. Prezenční listina – příloha č. 1.
Hosté:

Jiří Jína, bytem Košťálov č.p. 321 a p. Jaroslav Bachman, pořadatel motocyklových Enduro
závodů, člen AMK Semily

Jednání zahájeno v 18:05 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 Mgr. Pavlínu Hejskovou a Lenku Barochovou. Do funkce ověřovatele
zápisu byli navrženi Lenka Barochová 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2014
Informace k akci „Mezinárodní. mistrovství ČR v endurosprintu“ 16. – 17. 5. 2015 v Košťálově
Kanalizace a ČOV – informace
Nájemní byty – informace
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy. Návrhy na doplnění programu nebyly
předloženy.
Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Starostka provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání. Zastupitel PaedDr. Miloslav Janata měl
výhrady k formulaci, která v minulém zápise v bodě 6 charakterizovala zaměření akce Bumbác. Za nepříliš
výstižnou považoval formulaci o dětském dni trochu jinak a za odpovídající kompromisně považuje
formulaci …aneb o bezpečnosti na silnicích trochu jinak.
Ad 3
Starostka předložila zastupitelům k projednání Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Košťálov
za rok 2014. Zastupitelé se měli v době od minulého zasedání možnost seznámit s dokumentem. „Závažná a
méně závažná pochybení“ zjištěná při dílčím přezkoumání v závěru roku 2014 kontrolorem Krajského úřadu
Libereckého kraje Ing. Jiřím Heršálkem byla odstraněna. I když zastupitelé měli výhrady k některým
závěrům kontrolora a v případě výhrady k odměnování neuvolněných místostarostů za rok 2014 je
stanovisko i Odboru kontroly a dohledu Ministerstva vnitra ve zjevném rozporu s nálezem kontrolora, byly
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všechny chyby a nedostatky odstraněny a výsledný výrok auditora je už bez výhrad. Zastupitelé vzali
projednání Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Košťálov za rok 2014 na vědomí.
Ad 4
Starostka přivítala zástupce Automotoklubu Semily p. Jaroslava Bachmana, který zastupitele seznámil s
podmínkami pro pořádání Mezinárodního mistrovství ČR v Endurosprintu“ v termínu 16. – 17. 5. 2015,
které se koná v Košťálově se zázemím na našem koupališti. Závěrem požádal o vstřícné jednání o výši úhrad
za použití areálu našeho koupaliště s tím, že při jejich napjatém rozpočtu pořadatele závodů by ocenili,
kdyby výše úhrady nevybočovala z praxe minulých let.
Ad 5
Místostarosta Milan Havlík informoval o průběhu stavby kanalizace a ČOV. Sdělil, že stavební firma již
chystá první obnovy povrchů místních komunikací na stokách G a H (od lomské bytovky nahoru až po
řadovky Na Výsluní) a stokách N a O (nad Octárnou a nad Letnou). Zde se v současné době dokončují
veřejné části přípojek tak, aby byly v komunikacích ukončeny výkopové práce. Byla provedena přeložka
vodovodu u Loudových a jsou naplánovány i další práce, které musí pokládce předcházet. Pokládka
finálního povrchu na stoce M (od „pražské“ zastávky po most Na Hranicích) má začít ve středu 13. května
2015. Asfaltování povrchu nad stokou I (od Hyblerových směrem na Kopeček) bude probíhat společně po
odstranění dlažebních kostek u hasičské zbrojnice až v dalším období – předběžně ve druhé polovině června.
Po ukončení uzavírky hlavní silnice nám bude pravděpodobně povolena úplná uzavírka od železničního
přejezdu v Košťálově směrem na Lomnici n. P. Tato bude trvat do konce měsíce, případně do prvního
červnového týdne. Navíc na víkend 23. – 24. května 2015 bude uzavřena křižovatka za stružineckým
mostem směrem na Stružinec. Práce budou zahájeny také na stoce J v Nádražní ulici a i zde dojde
k uzavírce a částečnému omezení provozu, ale přiměřený přístup a příjezd by měl být k jednotlivým domům
zachován vždy alespoň z jednoho směru. Také bude ve druhé polovině června připravená kratší, ale úplná
uzavírka silnice II. třídy od Lukešových směrem nahoru k Boudovým. Vedení obce také uskutečnilo několik
schůzek s vedením stavby a také s vedením společností EUROVIA/SYNER, kde požadovalo posílení
kapacit stavebních čel, což bylo na poslední schůzce závazně přislíbeno i přibližnými termíny nástupu.
Do zkušebního provozu – zatím pouze s čistou vodou - bude v červnu po montáži technologií uváděna
čistírna odpadních vod a dle informací stavby se tak stane i v červenci na čerpací stanici. Největším
problémem se tedy zatím jeví včasné a kvalitní vybudování dolní části stoky A od stružineckého mostu
podél Olešky ke Špačkovým a překopy Olešky. Po jejím úspěšném dokončení a dobudování menší, ale
náročné části stoky A u „modrého“ mostu budou první majitelé domů vyzýváni k přepojení do nové
kanalizace. V současné době se plánují první výzvy na přepojení v Košťálově na konec července 2015.
Ad 6
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy o přidělení bytu po p. Františkovi Tulachovi ml. o velikosti 1+0 v č.p.
37 panu Václavovi Poloprutskému ml., bytem dosud Košťálov č.p. 188.
Hlasování o přidělení bytu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad7a
Starostka seznámila zastupitele s cenovým návrhem firmy Jiří Kotas – Stavko na přeložku vodovodního
řadu v Kundraticích k Nadějovým a Havlovým (tzv. Amerika). Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy zadat
práce dle nabídkového rozpočtu ve výši 112 153 Kč s DPH firmě Jiří Kotas – Stavko IČ 11087668.
Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad7b
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy složení Grantové komise, která bude v pondělí 11. 5. 2015 od 16h
v prvním kole posuzovat žádosti o přidělení grantu. Komise bude pracovat ve složení: Lenka Cincibusová,
Věra Seidlová, Lukáš Kmínek, Ivo Jiřiček, Milan Havlík a Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., náhradníky jsou
zbylí členové zastupitelstva.
Hlasování o složení komise: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
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Ad7c
V návaznosti na předběžné projednání na minulém zasedání předložil Milan Havlík návrh na mírný posun
obecní cesty mezi novostavbou manželů Jínových č.p. 357 a pozemkem a domem manželů Jechových č.p.
175. Obecní cesta zde již mnoho desítek let vede zčásti po pozemku současných majitelů Jínových. Nyní
paní ing. arch. Jínová požaduje posun této cesty o 50 cm směrem k severu do obecního pozemku.
Zastupitelstvo této žádosti vyhovuje s tím, že tato zemní úprava je v tomto prostoru poslední a trasování
obecní cesty je pak definitivní. Pozn.: Projednání tohoto bodu byl přítomen i RNDr. Jiří Jína, který toto
řešení přijal bez výhrad, zastupitelstvo poté schválilo vyhovění žádosti všemi hlasy.
Hlasování o žádosti: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0hlasů
Ad7d
V návaznosti na budování povrchů zastupitelstvo schválilo opravu opěrné zídky u Hyblerových a dílčí
umístění a opravy obrubníků na přilehlé komunikaci u hasičské zbrojnice a směrem na Kopeček. Práce
provede firma Jan Šourek, Libštát č.p. 40, IČ 86700111, dle nabídkového položkového rozpočtu.
Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0hlasů
Jednání skončilo v 19:40 hodin
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Usnesení z veřejného 09/2015 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 4. května 2015 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s ch v a l u j e :
58/15
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Ivo Jiřička a Lenku Barochovou.
Návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavlína Hejsková a Lenka Barochová.
Mandátovou komisi ve složení Ivo Jiřiček a Zdeněk Kopecký.
59/15
Navržený a doplněný program jednání.
60/15
Přidělení bytu o velikosti 1+0 v č.p. 37 panu Václavovi Poloprutskému ml., bytem dosud Košťálov č.p. 188.
61/15
Uzavření smlouvy s firmou Jiří Kotas – Stavko IČ 11087668 na přeložku vodovodního řadu v Kundraticích
k Nadějovým a Havlovým (tzv. Amerika) dle nabídkového rozpočtu ve výši 112 153 Kč s DPH.
62/15
Složení Grantové komise, která bude v prvním kole posuzovat žádosti o přidělení grantu z Grantového
programu obce Košťálov pro r. 2015. Komise bude pracovat ve složení: Lenka Cincibusová, Věra Seidlová,
Lukáš Kmínek, Ivo Jiřiček, Milan Havlík a Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., náhradníky jsou zbylí členové
zastupitelstva.
63/15
Zadání opravy opěrné zídky u Hyblerových a dílčí umístění a opravy obrubníků na přilehlé komunikaci u
hasičské zbrojnice a směrem na Kopeček firmě Jan Šourek, Libštát č.p. 40, IČ 86700111, dle nabídkového
položkového rozpočtu.
Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Ivo Jiřiček a Lenka Barochová

V Košťálově 4. května 2015

Vyvěšeno: 14.05.2015
Svěšeno: 30.05.2015

