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Zápis z 02/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 25. ledna 2016 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Lenka Barochová, Lenka Cincibusová, Miroslav Doškař, Milan Havlík, PaedDr. Miloslav Janata,
Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., Věra Seidlová, Luboš Máslo, Ivo Jiřiček a Karel Čermák –
Prezenční listina příloha č. 1.
Omluveni: Lukáš Kmínek, Martin Mikula a Zdeněk Kopecký.
Hosté:

pozvaní zástupci organizací a složek v Košťálově:
Pavel Pěnička
AMBSK Košťálov
Jaroslav Kobrle
TJ Sokol Košťálov
Petr Kubán
MO ČRS Košťálov
RNDr. Jiří Jína
DH Táboranka
Martin Šváb a Luboš Malínský
MS Skalice Košťálov
Vladimír Janata
Výtvarná skupina Košťál
Pavel Vejnar
MO Českého svazu včelařů Libštát
Leoš Moravec
FK Košťálov
Lenka Šádková a Zlatka Maryšková
kroužek orientálních tanců
Mgr. Pavlína Hejsková, Ph.D., zastup.
TJ Sokol Kundratice
Miroslav Doškař, zastupitel
SDH Košťálov

Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájila starostka Lenka Cincibusová, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 10
členů zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhla Miroslava Doškaře a Karla Čermáka, do funkce zapisovatele Milana
Havlíka, za členy návrhové komise Luboše Máslo a Mgr. Pavlínu Hejskovou. Do funkce ověřovatelů zápisu
byli navrženi Věra Seidlová a Ivo Jiřiček. Složení těchto komisí bylo jednomyslným hlasováním schváleno.
Hlasování o návrhu: pro 10 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
Schůzka se zástupci neziskových organizací
Příprava rozpočtu obce na rok 2016
Územní plán obce Košťálov – příprava vyhodnocení
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 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Starostka provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání.
Ad 3
Starostka a posléze místostarosta přivítali přítomné zástupce spolků, seznámili je s prioritami rozpočtu obce,
které jsou například:
Celkový úklid obce, vyrovnání terénů, úpravy povrchů nad kanalizační sítí.
Lesopark s altánem a naučnou stezkou v Košťálově „v parku“ – s dotací.
Parková úprava u DPS směrem k Olešce a mezi domy.
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Sanace septiků a povrchů pod Slávií a pod č.p. 182 + zadání studie pro uvedenou plochu (po
zbourání plechové kolny).
Asfaltování povrchů (především u nádraží s dodlážděním, cyklostezka - od rybárny ke Špačkovým,
v Kundraticích, atd.)
Rekonstrukce tenisového hřiště v Kundraticích - s dotací.
Oprava objektu Rybárny – po vyřešení kompenzace za poškození budovy při stavbě kanalizace.
Vodovod Kundratice, dolení konec – s dotací.
Dokončení projektové dokumentace k stavebnímu řízení na I. a II. etapu cyklostezky do Kundratic
(vlastní stavba v roce 2017 s dotací).
Oprava a výměna některých hracích prvků na dětském dopravním hřišti v Košťálově.
Vysázení zeleného pásu nad koupalištěm a u čističky odpadních vod.
Vypracování projektové dokumentace na zateplení a výměnu oken a venkovních dveří v č.p. 37 a
156 (starší DPS), případně podání žádosti o dotaci.
Vypracování studie na využití a rekonstrukci objektu Barevny.
Poté vystoupili zástupci spolků s poděkováním za poskytnutí příspěvků v roce 2015 a zhodnocením činnosti.
V svém vystoupení místostarosta upozornil přítomné na nutnost podání vyúčtování příspěvku za rok 2015
do 31.1.2016 a na, zatím sice nepožadovanou, povinnost provádění fotodokumentace a prezentace Obce
Košťálov jako hlavního sponzora, popřípadě sponzora té které akce. Přihlášky do nového grantového
programu na rok 2016 se podávají od 15. do 29. února 2016.
Na návrh zastupitelů Ivo Jiřička a PaedDr. Miloslava Janaty bude v rámci grantového programu obnoveno
vyplácení odměn za práci s mládeží. Předběžně bylo navrženo, že do grantového programu bude tato
„výzva“ zapracována až ve druhém pololetí a v běžném roce bude oprávněným osobám, resp. vedoucím
oddílů pracujících s dětmi a mládeží poskytnut příspěvek ve výši 1500,- za pololetí. Podrobná pravidla
Dodatku č. 1 Grantového programu Obce Košťálov zpracuje místostarosta obce do konce března 2016.
Ad 4
V návaznosti na předchozí bod, ve kterém byly zástupcům spolků a zastupitelům představeny hlavní body
rozpočtu obce, se zastupitelstvo zabývalo podrobněji přípravou rozpočtu na rok 2016, stanovili termín na
zveřejnění a termín pro závěrečné projednání rozpočtu (schválení).
Ad 5
Místostarosta předložil soupis všech žádostí o změnu v Územním plánu Obce Košťálov, které byly do
stanového data pro shromažďování (31.12.2015) doručeny na obecní úřad. V elektronické podobě bude
tento seznam zaslán zastupitelům a současně bude sloužit i jako předávací protokol, kdy celou dokumentaci
připomínek předáme na oddělení územního plánování Obvodního stavebního úřadu v Semilech. S jejich
prvním zpracováním – předběžným posouzením se zastupitelé seznámí na některém z dalších zasedání.
Ad 6a
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 2014/21 s budovou a
pozemku p.č. 2040/24, vše v k.ú. Košťálov panu Janu Vejnarovi, bytem Kundratice 123. Jedná se o budovu
a pozemky dříve ve vlastnictví Českých drah, nyní ve vlastnictví Obce Košťálov, položené východně od
hlavní nádražní budovy.
Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6b
Místostarosta předložil návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2013/030, uzavřené mezi Obcí
Košťálov a firmou Provod, inženýrská společnost s.r.o., IČ 250 23 829 na činnosti související s podáním
žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (opatření M08, podopatření 8.5.2. – Neproduktivní investice
v lesích) na vybudování Lesoparku v Košťálově. Dodatek stanoví zvýšení ceny o 36 300 Kč s DPH za
administrativní práce v souvislosti s náročnějšími podmínkami pro získání dotace. Uzavření dodatku bylo
schváleno všemi hlasy.
Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
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Ad 6c
Starostka a místostarosta informovali o postupu řešení stížnosti některých rodičů na provoz a vedení
základní školy. Na příští zasedání bude přizvána ředitelka školy Mgr. Alena Janatová.
Jednání skončilo v 21:00 hodin.
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Usnesení z 02/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 25. ledna 2016 od 18:00 hodin v zas. místnosti Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
008/16
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Luboš Máslo a Mgr. Pavlína Hejsková.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Karel Čermák
Navržený program jednání.
009/16
Zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 2014/21 s budovou a pozemku p.č. 2040/24, vše v k.ú. Košťálov.
010/16
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/030, uzavřené mezi Obcí Košťálov a firmou Provod,
inženýrská společnost s.r.o., IČ 250 23 829, na činnosti související s podáním Žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova, Opatření M08, podopatření 8.5.2. – Neproduktivní investice v lesích na vybudování
Lesoparku v Košťálově.

Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

V Košťálově 25. ledna 2016

Vyvěšeno:
Svěšeno:

08.02.2016
24.02.2016

