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Zápis z veřejného 10/2015. zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 18. května 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, Věra Seidlová, Martin Mikula, Karel Čermák,
Lenka Barochová a Luboš Máslo. Prezenční listina – příloha č. 1.
Omluven: Lukáš Kmínek
Jednání zahájeno v 19:05 hodin.
Jednání zahájila starostka Lenka Cincibusová, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 12
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 12 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
Kanalizace a ČOV – informace
Závěrečný účet a roční účetní uzávěrka Obce Košťálov za rok 2014
Změna č. 10 plánu otvírky, přípravy a dobývání v dob. prostoru Košťálov – žádost Eurovia Kamenolomy, a.s.

Grantový program Obce Košťálov – vyhodnocení žádostí
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 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Starostka provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání.
Ad 3
Místostarosta Milan Havlík informoval přítomné o průběhu stavby kanalizace, čerpací stanice a čistírny
odpadních vod v Košťálově. Mimo jiné uvedl, že pokračují závěrečné práce na dokončení stoky M (od
bývalé pražské zastávky po most Na Hranicích) a do středy 20. 5. 2015, tedy s třídenním zpožděním oproti
plánu, bude komunikace II. třídy po položení finálního asfaltového povrchu otevřena pro veškerou dopravu.
Na toto zprovoznění bude ihned navazovat úplná uzavírka pro vybudování stoky J3 od košťálovského
železničního přejezdu za zatáčku v hlavní silnici, která bude trvat cca 14 dní a také bude končit finálním
asfaltovým povrchem. Na objektu ČOV byly zahájeny první zkoušky technologií, zatím s pouze s vodou. I
objekt čerpací stanice s technologiemi by měl být dokončen nejpozději začátkem července. Celkově se
stavba potýká s cca dvouměsíčním zpožděním a tak k připojování prvních domů do kanalizační sítě bude
možné provádět nejdříve až na konci července 2015. Je proto vhodné si vlastní soukromou část přípojky,
pokud je budována nově, připravit v předstihu a pak pouze čekat na výzvu na přepojení. Jinak v Košťálově
dokončuje hlavní kanalizační síť na páteřní stoce A s příslušnými překopy Olešky a protlaky v třech
kritických místech: pod komunikací nad stružineckým mostem, u Skalských a u DPS).
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Ad 4
Starostka požádala zastupitele, aby se seznámili s návrhy: Závěrečného účtu Obce Košťálov, Účetní
uzávěrky Obce Košťálov, Závěrečným účtem Svazku Krkonoše, Účetní uzávěrky Svazku Krkonoše,
Závěrečným účtem DS Mikroregionu Pojizeří a Účetní uzávěrky DS Mikroregionu Pojizeří, vše za rok
2014. Tyto dokumenty budou projednány a schváleny na následujícím zasedání po proběhu lhůty pro
zveřejnění. K nahlédnutí jsou na obecním úřadě a zastupitelům byly zaslány elektronicky.
Ad 5
Starostka předložila žádost firmy EUROVIA, Kamenolomy a.s. o vyjádření ke změně č. 10 plánu otvírky,
přípravy a dobývání výhradního ložiska melafyru v dobývacím prostoru Košťálov I. Jedná se vlastně o větší
zahloubení o jednu etáž v mocnosti cca 21 m níže v daném dobývacím prostoru. Zastupitelstvo
k navrhovanému záměru – žádosti nemá výhrady a ukládá starostce sdělit žadateli souhlasné stanovisko.
Hlasování: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6
Místostarosta Milan Havlík předložil vyhodnocení žádostí do Grantového programu obce Košťálov na rok
2015. Uvedl, že komise zasedala 11. května, vyhodnotila jednotlivé žádosti a obodovala je. Na základě
těchto bodových hodnocení zastupitelstvo schválilo příspěvky a dotace v jednotlivých programech a
podprogramech Grantového programu. Vyhodnocení podaných žádostí a s přidělenými částkami bylo
schváleno všemi hlasy – viz příloha zápisu č. 2. Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o uzavření příslušných
veřejnoprávních smluv s jednotlivými žadateli a vyplacení jednotlivých částek z rozpočtu obce Košťálov.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 7a
Zastupitelstvo rozhodlo na základě žádosti občanského sdružení „Babybox pro odložené děti – STATIM,
z.s.“, IČ 27006891 o poskytnutí daru – dotace ve výši 2000 Kč na zřízení nového babyboxu v nemocnici
v Turnově. S úspěšným žadatelem bude uzavřena příslušná veřejnoprávní smlouva a je tak činěno v rámci
Grantového programu obce Košťálov.
Hlasování o poskytnutí dotace:
pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 7b
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy o přidělení uvolněného bytu po panu Martinovi Krejčím o velikosti
1+1 v č.p. 300 panu Petru Mečířovi, dosud bytem Libštát 65.
.
Hlasování o přidělení obou bytů: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 7c
Zastupitelstvo zamítlo všemi hlasy žádost sl. Marcely Sprosté, bytem Košťálov č.p. 300 o prominutí hrazení
nájemného po dobu rekonstrukce (cca 1,5 měsíce), kdy byt nemůže užívat. Zdůvodnění: výše obecního
nájemného je ve srovnání s nájemným v okolních obcích poměrně nízké, byt byl používáním nadměrně
poškozen a dalším v diskuzi zmíněným důvodem nevyhovění žádosti bylo, že dochází po rekonstrukci
ke zkvalitnění bydlení aniž by bylo nájemné zvyšováno.
Hlasování o zamítnutí žádosti:
pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0hlasů
Ad 7d
Starostka seznámila zastupitele s možností získat finanční příspěvek z Programu Libereckého kraje, který
bude vyhlášen, na rekonstrukci vodovodu v dolení části Kundratic. Zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy
s podáním žádosti o dotaci z Programu vodohospodářských akcí Lk (PVA Lk) na „Košťálov, Kundratice –
doplnění vodovodní sítě, II. etapa“ Rekonstrukci a posílení vodovodního řádu v Kundraticích – dolení konec
a současně souhlasí se spolufinancováním akce.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0hlasů
Ad 7e
Zastupitelstvo rozhodlo o provedení rekonstrukce bytu v č.p. 146 po panu Lubošovi Grafkovi. Na zednické
práce bude oslovena firma pana Čurdy a Diviše a i ostatní profese zajistí místní podnikatelé.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0hlasů
Ad 7f
Místostarosta předložil žádost p. Zdeňka a Dagmar Cermanových, bytem Košťálov č.p.349 a žádost
manželů Pavla a Vlasty Voštových, bytem Košťálov č.p. 338 o vyasfaltování příjezdových komunikací
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v majetku obce, vedoucí k jejich domům. Zastupitelstvo se k oběma žádostem postavilo jednomyslně a
jednoznačně zamítavě s odkazem na omezené finanční prostředky s cílem vyasfaltovat všechny kanalizací
postižené komunikace a další např. spojovací úseky místních komunikací. V současné době zastupitelstvo
odmítlo i návrhy na podílové spolufinancování z důvodu časového vytížení dodavatelské firmy.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0hlasů
Ad 7g
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy zmocnění Města Lomnice nad Pop, prostřednictvím pana starosty Mgr.
Josefa Šimka k zastupování a hlasování za naší obec na XIV. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky,
který se koná dne 21.5. a 22.5. 2015 v Olomouci.
Hlasování o udělení zmocnění:

pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0hlasů

Ad7h
Místostarosta informoval zastupitele, že na Obec Košťálov bylo doručeno oznámení o zahájení zjišťovacího
řízení dle zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na záměr
vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Košťálov v areálu Skládky komunálního odpadu
Košťálov – celá dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě v Košťálově. Oznamovatelem je Krajský
úřad Libereckého kraje, budoucí stavebník firma Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové,
IČ 42194920. V této fázi se jedná o zahájení tzv. zjišťovacího řízení, kde dotčené orgány, tj. i Obec
Košťálov sděluje místně a věcně příslušnému úřadu, zde Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru
životního prostření a zemědělství, své stanovisko k záměru.
Zastupitelstvo na dnešním jednání odkazuje na své odmítavé stanovisko z 1. 12. 2014 a dále se vyjadřuje
takto:
1. K I. etapě výstavby Centra pro komplexní nakládání s odpady Košťálov mají zastupitelé obce tyto
připomínky: v této etapě bude zpracováván pouze biologický odpad do množství 5 tisíc tun ročně,
bez přimíchávání dalších odpadů (hlíny) přivezených na skládku - nesmí být dovoleno další tzv.
„ředění“ tohoto biologického odpadu. Bude řádně zpracován provozní řád, jak bude monitorováno,
jaký druh biologického odpadu a jaké množství je do boxu uloženo. Dále zástupce obce bude mít
možnost se účastnit kontroly v součinnosti s ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí).
2. K II. etapě výstavby Centra pro komplexní nakládání s odpady Košťálov: Vzhledem k tomu, že se
zjišťovací řízení týká i druhé etapy s návozem materiálu do 24 tisíc tun ročně, kdy bude v prostoru
skládky zpracovávána podsítná biologicky rozložitelná složka dovážená z provozovny Lomnice nad
Pop. (neznámého složení) ze které nelze oddělit či vyloučit nebezpečný odpad, nesouhlasí
zastupitelstvo obce Košťálov se záměrem stavby Centra pro komplexní nakládání s odpady
Košťálov II. etapy. Také z důvodu nejasnosti v organizaci a evidenci návozu do skládky a z návazné
kontroly přijímaného materiálu. V předložené dokumentaci není nebezpečnost podsítné složky
vůbec řešena. Ani její vliv na životní prostředí.
Zastupitelstvo požaduje zamítavé stanovisko zdůvodnit tímto i předchozím stanoviskem z 1.12.2014.
Hlasování o zamítavém stanovisku: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0hlasů

Jednání skončilo v 20:35 hodin
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Usnesení z veřejného 10/2015 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 18. května 2015 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s ch v a l u j e :
64/15
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.
65/15
Navržený program jednání.
66/15
Souhlasné stanovisko pro firmu EUROVIA, Kamenolomy a.s. IČ 27096670 ke změně č. 10 plánu otvírky,
přípravy a dobývání výhradního ložiska melafyru v dobývacím prostoru Košťálov I.
67/15
Vyhodnocení Grantového programu obce Košťálov na rok 2015 s přidělenými částkami a uzavření
veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli a poté převod finančních prostředků.
68/15
Poskytnutí dotace – příspěvku z Grantového programu obce Košťálov ve výši 2000 Kč pro Občanské
sdružení Babybox pro odložené děti, IČ 27006891 na zřízení babyboxu v turnovské nemocnici.
69/15
Přidělení bytu o velikosti 1+1 v č.p. 300 panu Petru Mečířovi, dosud bytem Libštát 65.
70/15
Podání žádosti o dotaci z Programu vodohospodářských akcí Libereckého kraje na stavbu „Košťálov,
Kundratice – doplnění vodovodní sítě, II. etapa“ - rekonstrukce a posílení vodovodního řádu v Kundraticích
– dolení konec a současně souhlasí se spolufinancováním akce.
71/15
Zmocnění Města Lomnice nad Popelkou prostřednictvím pana starosty Mgr. Josefa Šimka k zastupování a
hlasování za naší Obec na XIV. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se koná dne 21. 5. a 22. 5.
2015 v Olomouci.
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání z a m í t á :
72/15
Žádost sl. Marcely Sprosté, bytem Košťálov č.p. 300 o prominutí hrazení nájemného po dobu rekonstrukce,
kdy byt nemůže užívat.
Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Ivo Jiřiček a Lenka Barochová

V Košťálově 18. května 2015
Vyvěšeno:
Svěšeno:

