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Zápis z 25/2015 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 14. prosince 2015 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Lenka Barochová, Lenka Cincibusová, Miroslav Doškař, Milan Havlík, PaedDr. Miloslav Janata,
Martin Mikula, Zdeněk Kopecký, Karel Čermák, Věra Seidlová, Luboš Máslo, Ivo Jiřiček –
Prezenční listina příloha č. 1.
Omluveni: . Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D. a Lukáš Kmínek.
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 Martina Mikulu, do funkce zapisovatele Milana
Havlíka, za členy návrhové komise Luboše Máslo a Karla Čermáka. Do funkce ověřovatelů zápisu byli
navrženi Věra Seidlová 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
Rozpočtové provizorium r. 2016
Cena vodného Kundratice r. 2016
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 informoval zastupitele o závěrečném vyúčtování stavby. Celkem bylo položeno
23 579,26 m kanalizačního potrubí, z toho 16 816,06 m stok DN 500 a 250, dále 103 výtlačné kanalizace a
také 5 777,4 m veřejných částí kanalizace v Košťálově a 882,8 m v Kundraticích. To znamená, že bylo
položeno celkem o 459,43 m potrubí navíc (+269,06 m v DN 250, +213,5 m v DN 150 a – 23,13 m v DN
500)
Hodnota díla dle výběrového řízení a SoD
+133 703 696
Kč bez DPH
Nedofakturováno – méněpráce
-3 104 090
Kč bez DPH
Vícepráce (mimo jiné metry navíc)
+6 889 500
Kč bez DPH
Celkem
137 489 106
Kč bez DPH
↓
(tzn. úhrada nad rámec SoD, dle Dodatku č. 4 +1 111 336
Kč bez DPH)
Rozpočtová rezerva dle SoD
Celkem uhrazeno zhotoviteli

+2 674 074
Kč bez DPH
140 163 180
Kč bez DPH
169 597 448
Kč s DPH*
(*v režimu přenesené daňové působnosti)
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Místostarosta dále informoval, že poslední faktury budou zhotoviteli díla Společnosti Eurovia/Syner
uhrazeny nejpozději 18.12.2015, a to včetně úhrady nad rámec SoD (smlouvy o dílo) ve výši 1 111 336 Kč.
Na toto navýšení bude zpracována zvláštní žádost o platbu z dotace SFŽP, jedná se o úhradu za položení
459,43 m navíc a po administrativně náročné proceduře bude i toto navýšení ceny uhrazeno z dotace. Jedná
se o cca 750 tis. Kč, které budou uhrazeny Fondem až v dubnu příštího roku.
V případě proplácení příspěvků na úhradu nákladů na soukromou část kanalizační přípojky
z Grantového programu Obce Košťálov bylo v první vlně vyplaceno 70% žádostí. Nyní místostarosta
předložil ke schválení druhou vlnu žádostí v celkové výši 100 090 Kč. Vyplacení těchto 28 kusů žádostí
bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Zastupitelé rozhodli, že poskytování příspěvků na soukromé části kanalizačních přípojek bude
součástí Grantového programu na rok 2016 a odpovídající částka bude v rozpočtu rezervována i příští rok.
Ukončení přijímání žádostí bude k 30. červnu 2016.
Ad 4
Starostka Lenka Cincibusová navrhla na počátek příštího roku do doby schválení řádného rozpočtu
Obce Košťálov uzavření Rozpočtového provizoria, což znamená, že Obec může hospodařit s měsíční
maximální částkou 1/12 rozpočtu 2015.
V období rozpočtového provizoria Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz, přičemž dbá
na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, dále může hradit závazky vyplývající z
již uzavřených smluv a případné investiční výdaje a provozní výdaje vyšší než 200 000,- Kč na jeden účetní
případ musí odsouhlasit zastupitelstvo obce. Přijetí Rozpočtového provizoria na počátek roku 2016 bylo
schváleno všemi hlasy. Rozpočtové provizorium – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlas
Ad 5
Cena vodného pro vodovod Kundratice na rok 2016 zůstává bez změny.
Ad 6a
Starostka předložila návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na rok 2016 mezi Libereckým krajem a Obcí Košťálov č. OLP/2598/2015. Ve smlouvě je
obsažen závazek Obce Košťálov uhradit podíl na nákladech na zajištění dopravní obslužnosti ve výši
148 500 Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy všemi hlasy.
Hlasování: pro 11hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6b
Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením částky ve výši 63 tis. Kč vyplývající z platné nájemní smlouvy
ze dne 19.9.2013, viz. příloha č.3.
Hlasování: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6c
Zastupitelstvo projednalo na návrh místostarosty přípravu inventur majetku obce Košťálov ke dni
31.12.2015 a schvaluje všemi hlasy odepsání z majetku Obce Košťálov akcií Agrobanky – státní statek
Znojmo - inventární číslo 6003 - pořízené v roce 1993, následně znehodnocené krachem Agrobanky
s přechodem do nucené správy a likvidace. Obec z této investice obdržela v roce 2011 v rámci tzv.
narovnávací dohody 15% nominální hodnoty, tedy 150 000 Kč. Zbylá částka je nedobytná a náklady na
vymáhání náhrady škody na „neznámém viníkovi“ by byly přinejmenším neefektivní.
Hlasování: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6d
Zastupitelé se seznámili se seznamem neplatičů nájemného a služeb v obecních bytech. Těm s více
jak jedním měsíčním neuhrazeným nájemným hrozí ukončení nájemní smlouvy s následným poskytnutím
bytu nižší kategorie (např. Košťálov č.p. 130/131) nebo ubytovny na dobu určitou. Zastupitelstvo na svých
lednových zasedáních přijme rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy pro hrubé porušení povinností u
takovýchto dlužníků nájemného.
Jednání skončilo v 20:25 hodin.
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Usnesení z 25/2015 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 14. prosince 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 :
148/15
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Luboš Máslo a Karel Čermák.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Martin Mikula
Navržený program jednání.
149/15
Výplatu druhé části příspěvků dle seznamu z přílohy č. 2.
150/15
Rozpočtové provizorium na počátek roku 2016.
151/15
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2016 mezi Libereckým
krajem a Obcí Košťálov č. OLP/2598/2015.
152/15
Úhradu částky ve výši 63 tis. Kč vyplývající z platné nájemní smlouvy ze dne 19.9.2013, příloha č. 3.
153/15
Odepsání/ vyřazení z majetku Obce Košťálov akcií Agrobanky – státní statek Znojmo - inventární číslo
6003.

Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

V Košťálově 14. prosince 2015

Vyvěšeno: 22.12.2015
Svěšeno: 07.01.2016

