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Zápis z 21/2015 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 19. října 2015 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Lenka Cincibusová, Miroslav Doškař, Milan Havlík, Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., PaedDr.
Miloslav Janata, Lukáš Kmínek, Zdeněk Kopecký, Karel Čermák, Věra Seidlová, Luboš Máslo,
Ivo Jiřiček – Prezenční listina příloha č. 1.
Omluveni: Lenka Barochová a Martin Mikula
Hosté:

Ing. Petr Marek, technický ředitel, Marius Pedersen Hradec Králové, Roman Žárský, Ing. Hana
Hromková

Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájila starostka Lenka Cincibusová, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 11
zvolených členů zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhla Miroslava Doškaře a Mgr. Pavlínu Hejskovou Ph.D., do funkce
zapisovatele Milana Havlíka, za členy návrhové komise Věru Seidlovou a Karla Čermáka. Do funkce
ověřovatelů zápisu byli navrženi Zdeněk Kopecký a Ivo Jiřiček. Složení těchto komisí bylo jednomyslným
hlasováním schváleno.
Hlasování o návrhu: pro 11 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.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Kanalizace a ČOV – informace
Informace ke stavbě kompostárny v Košťálově v areálu skládky Marius Pedersen
Nákup pozemků - lyžařský vlek Kundratice (informace a záměr)
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy. Předložený program rovněž. Návrhy na
doplnění nebyly vzneseny.
Hlasování: pro 11 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 zastupitele o závěrečné fázi výstavby kanalizace a ČOV
Košťálov. V Košťálově chybí souhlas stavebního dozoru s napojením do kanalizace pouze u několika domů
na stoce F (Nouzov) a jednoho domu na stoce M. Dále místostarosta poděkoval za pracovní nasazení pana
Miroslava Doškaře při přepojování bytových domů ve vlastnictví obce i domů soukromých. Díky jemu i
dalším instalatérským firmám a jednotlivcům je k dnešnímu dni napojeno přes 400 domácností. Současně u
účetní svazku p. Věry Seidlové občané i instituce uzavírají Smlouvy o odvádění splaškových vod. Uzavřeno
je již více jak 100 takových smluv (z celkových cca 400).
V Kundraticích stále ještě budují poslední přípojky, resp. jejich veřejné části. Probíhá pokládka
asfaltu na silnici II. třídy a je prováděn úklid stavbou zasažených povrchů. Většina kamerových zkoušek je
již provedena, ale stále jsou především v horní části obce stavebním dozorem shledávány nedostatky (např.
netěsnosti ve spojích a znečištěné potrubí štěrkem,…) a tak nemůže být vydán souhlas s napojováním domů.
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Stavba musí provést opravy nejpozději do konce měsíce. Pak i zde bude vydán souhlas s napojením a i zde
poběží 30 denní lhůta pro přepojení. Místostarosta uvedl, že v případě nepřízně počasí může být běh této
přepojovací lhůty přerušen tak, aby podmínky pro přepojení byly v obou částech obce stejné.
Ad 4
Starostka Lenka Cincibusová přivítala technického ředitele firmy Marius Pedersen, který
zastupitelům pomocí promítané prezentace objasnil záměry firmy při budování komplexního zařízení na
nakládání s odpady, jehož součástí bude i kompostárna, umístěná v blízkosti skládky. Zastupitelé v diskuzi
kladli dotazy, které se týkaly především výpočtu a odvodu zákonného poplatku za uložení odpadu, který je
příjmem obce. Jeho roční výše se bude pravděpodobně snižovat tak, jak bude klesat objem skládkovaného
odpadu. Na výstavbu skládky může být i nadále používáno max. 20 % inertního odpadu (tedy i budoucího
produktu ze třídění odpadu – podsítné složky) a místostarosta projevil obavy, aby toto limitní množství
nebylo nějakým účelovým způsobem překračováno. Závěrem se zastupitelé se zástupci odpadové firmy
shodli, že dnešní jednání jednoznačně přispělo k objasnění záměrů firmy, jen tato prezentace záměrů měla
být provedena poněkud dříve.
Ad 5
Zastupitel Zdeněk Kopecký předložil zastupitelstvu k projednání návrh na zveřejnění záměru nákupu
pozemků pod lyžařským vlekem v Kundraticích. Současný majitel je nabízí k prodeji a oslovil zástupce TJ
Sokol Kundratice a zástupce vedení obce s nabídkou. Jedná se o tyto pozemky:
p.č.
výměra m2
zařazení pozemku
391/7
759
ostatní plocha
414
129
trvalý travní porost
416
7506
trvalý travní porost
417/1
2331
lesní pozemek
419
4190
trvalý travní porost
423
6169
trvalý travní porost
436/1
442
ostatní plocha
436/3
13120
trvalý travní porost
2386
888
cesta - zde je vlastník spolumajitelem z 1/3
Zastupitelstvo po projednání schvaluje zveřejnění záměru nákupu výše uvedených pozemků od soukromého
majitele. Zastupitel Lukáš Kmínek se zdržel hlasování.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 1 hlasů
Ad 6
Starostka Lenka Cincibusová předložila návrh Rozpočtového opatření č. 2, kterým se upravuje rozpočet
investičních akcí na našem koupališti (především celková oprava skluzavky a další stavební, vesměs
udržovací, práce). Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi hlasy a je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů

Jednání skončilo v 20:40 hodin.
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Usnesení z 21/2015. zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 19. října 2015 od 18:00 hodin v zas. místnosti Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
127/15
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Zdeňka Kopeckého a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Věra Seidlová a Karel Čermák.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D.
Navržený program jednání.
128/15
Zveřejnění záměru nákupu výše uvedených pozemků od soukromého majitele:
p.č.
výměra m2
zařazení pozemku
391/7
759
ostatní plocha
414
129
trvalý travní porost
416
7506
trvalý travní porost
417/1
2331
lesní pozemek
419
4190
trvalý travní porost
423
6169
trvalý travní porost
436/1
442
ostatní plocha
436/3
13120
trvalý travní porost
2386
888
cesta - zde je vlastník spolumajitelem z 1/3

129/15
Rozpočtové opatření č. 2, viz příloha č. 2.

Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Zdeněk Kopecký a Ivo Jiřiček

V Košťálově 19. října 2015

Vyvěšeno: 30.10.2015
Svěšeno: 16.11.2015

