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Zápis z 16/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 22. srpna 2016 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Miroslav Doškař, Milan Havlík, Lukáš Kmínek, Luboš Máslo, Lenka
Cincibusová, Ivo Jiřiček, Mgr. Pavlína Hejsková, PhD, Karel Čermák, PaedDr. Miloslav Janata,
Zdeněk Kopecký a Věra Seidlová.
Prezenční listina - příloha č. 1.
Omluveni: Martin Mikula.
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájila starostka Lenka Cincibusová, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 12
členů zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhla Miroslava Doškaře a Lukáše Kmínka, do funkce zapisovatele Milana
Havlíka, za členy návrhové komise Luboše Máslo a Zdeňka Kopeckého. Do funkce ověřovatelů zápisu byli
navrženi Věra Seidlová 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.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Výběrové řízení „Lesopark v obci Košťálov“
Plnění rozpočtu k 31.07.2016
Rozpočtové opatření č. 2
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy, program jednání rovněž.
Hlasování: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Starostka provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly splněny.
Ad 3
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení, tak jak je doporučila hodnotící
komise na svém jednání dne 17. 8. 2016 k zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lesopark
v obci Košťálov“. Tato veřejná zakázka byla zadavatelem zveřejněna dne 27. 7. 2016.
Nejvhodnější nabídku, s nejnižší nabídkovou cenou, předložila společnost DS Logistic, s.r.o., se sídlem
Libštát 310, PSČ 512 03; IČ: 260 06 928.
Uchazeči s nimiž lze uzavřít smlouvu:
Nabídková
cena
bez
DPH

Pořadí Název uchazeče

Sídlo uchazeče

IČ

1

Libštát 310, PSČ 512 03

260 06 928 1 410 011,00

DS Logistic, s.r.o.
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2

T-Stavby
s.r.o.

3

Jiří Hanuš

Vrchlabí, Na bělidle 1506, 543 01
259 23 790 1 619 025,00
Vrchlabí
Peřimov 156, PSČ 512 04

866 88 057 1 844 293,00

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostku obce vydáním rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostku obce
k podpisu Smlouvy o dílo - po uplynutí odvolacích lhůt.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Starostka a místostarosta informovali o plnění rozpočtu obce za leden – červenec 2016. Zastupitelé vzali
informaci na vědomí.
Ad5
Zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů schvaluje Rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové opatření
je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad6
Starostka předložila návrh na schválení vzorové Smlouvy o právu provést stavbu, která bude sloužit pro
územní řízení a vydání stavebního povolení na stavbu „Společná stezka a chodníky Košťálov – Kundratice,
I. etapa“. Jedná se o pozemky převážně podél levé krajnice silnice 2. třídy od Trevosu do Kundratic k dolní
autobusové zastávce. Vzorová smlouva a seznam dotčených pozemků viz příloha č. 3 tohoto zápisu. Návrh
usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vzorovou Smlouvu o právu provést stavbu na „Společnou stezku a
chodníky Košťálov – Kundratice, I. etapa“ a pověřuje starostku, případně místostarostu k uzavírání těchto
smluv s majiteli dotčených pozemků.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy o koupi, resp. odkupu malotraktoru od firmy SECOGroup, Jičín na cenu 74 700 s DPH. Jedná se traktor s nástavbou na sekání, který byl Obci Košťálov
zapůjčen v rámci sponzoringu majitele, v minulosti byl vždy po dvou letech obměňován za nový stroj.
V současné době se jedná už o pátý traktor roku výroby 2016, v původní hodnotě cca 130. tis s DPH s 75
motohodinami.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Místostarosta předložil žádost Kroužku orientálních tanců o mimořádný příspěvek do výše 12 000 na
dopravu, ubytování a startovné dvou dospělých a čtyř dětí, které budou vystupovat na festivalu orientálního
tance PRESSBURG DANCE FEST, který se koná 23. – 25. září 2016 v Bratislavě. Zastupitelstvo všemi
hlasy souhlasí s poskytnutím mimořádného příspěvku do výše 12 000 na základě předložených originálních
účetních dokladů pro Kroužek orientálních tanců.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Zastupitelstvo rozhodlo o jmenování společné komise pro otevírání obálek a hodnotitelské komise na
veřejnou zakázku malého rozsahu ve výběrovém řízení na zhotovitele „Bytový dům Košťálov č.p. 300/301 –
zlepšení tepelně technických parametrů obvodového pláště“. Komise bude pracovat ve složení: Milan
Havlík, Lukáš Kmínek, Věra Seidlová a Miroslav Doškař. Lhůta pro podání nabídek končí 2. září 2016
v 10h, což je současně termín prvního zasedání komise, kdy budou protokolárně obálky otevřeny.
Hlasování o složení komise: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
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Starostka Lenka Cincibusová předložila návrh na provedení opravy kamenného kříže uvnitř hřbitova
v místní části Čikvásky. Práce provede Ivan Kunetka, U Lip 377, 511 01, Turnov – Daliměřice, IČ 61203955
za nabídkovou cenu 60 500 s DPH. Zastupitelstvo schválilo zadání zakázky.
Místostarosta Milan Havlík informoval zastupitele o výběrovém řízení na provozovatele Restaurace Slávie.
Do termínu pro podání nabídek se přihlásil jeden uchazeč, jeho nabídku zaslanou mailem místostarosta
zastupitelům přečetl. Zastupitelstvo po projednání schválilo všemi hlasy prodloužení nájemní smlouvy se
stávajícím provozovatelem p. Markem Hruškou a p. Šárkou Armenta do konce roku 2016.
Hlasování o prodloužení nájemní smlouvy: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Jednání skončilo v 19:30 hodin
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Usnesení z 16/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 22. srpna 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
099/16
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička
Návrhovou komisi ve složení Luboš Máslo a Zdeněk Kopecký
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Lukáš Kmínek
Navržený program jednání.
100/16
Uzavření smlouvy s firmou DS Logistic s.r.o., Libštát 310, IČ 260 06 928 na stavbu Lesoparku v obci
Košťálov, tedy pověření starostky obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověření
starostky k podpisu Smlouvy o dílo - po uplynutí odvolacích lhůt.
101/16
Rozpočtové opatření č. 2.
102/16
Vzorovou Smlouvu o právu provést stavbu na „Společnou stezku a chodníky Košťálov – Kundratice, I.
etapa“ a pověření pro starostku, případně místostarostu k uzavírání těchto smluv s majiteli dotčených
pozemků.
103/16
Uzavření smlouvy o koupi malotraktoru od firmy SECO-Group, Jičín na cenu 74 700 s DPH.
104/16
Poskytnutí mimořádného příspěvku do výše 12 000 pro Kroužek orientálních tanců na účast na
PRESSBURG DANCE FESTu.
105/16
Jmenování společné komise pro otevírání obálek a hodnotitelské komise na veřejnou zakázku malého
rozsahu ve výběrovém řízení na zhotovitele „Bytový dům Košťálov č.p. 300/301 – zlepšení tepelně
technických parametrů obvodového pláště“.
106/16
Prodloužení nájemní smlouvy na Slávii se stávajícím provozovatelem p. Markem Hruškou a p. Šárkou
Armenta do konce roku 2016.
V Košťálově dne 22. srpna 2016
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček
Vyvěšeno: 29.08.2016
Svěšeno:

15.09.2016

