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Zápis z 19/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 3. října 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Karel Čermák, Miroslav Doškař, Milan Havlík, Luboš
Máslo, Ivo Jiřiček, Lukáš Kmínek, Mgr. Pavlína Hejsková, PhD, PaedDr. Miloslav
Janata, Zdeněk Kopecký a Věra Seidlová.
Prezenční listina - příloha č. 1.
Omluveni: Lenka Cincibusová a Martin Mikula
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájil místostarosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je
přítomno 11 členů zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhl Miroslava Doškaře a Lukáše Kmínka, za členy návrhové
komise Luboše Máslo a Zdeňka Kopeckého. Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi Věra
Seidlová a Ivo Jiřiček a do funkce zapisovatele Milan Havlík. Složení těchto komisí a
zapisovatel byli jednomyslným hlasováním schváleni.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Poté místostarosta přečetl návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1.
2.
3.
4.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Smlouva s EUROVIA Kamenolomy a.s. o zajištění reklamy - informace
Bezúplatný převod pozemku p.č. 2404 v k.ú. Kundratice (z ÚZSVM na Obec
Košťálov)
5. Přidělení bytu v č.p. 186
6. Různé, organizační záležitosti
7. Diskuze, usnesení, závěr
Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy, program jednání rovněž.
Hlasování: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Místostarosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly splněny.
Ad 3
Místostarosta seznámil zastupitele s uzavřením smlouvy o zajištění reklamy mezi firmou
Eurovia Kamenolomy, IČ 27096670 a Obcí Košťálov. V rámci této smlouvy je Obec
příjemcem částky 40 tis. Kč a za to se zavazuje dobrovolně k propagaci loga firmy při
vybraných společenských a jiných aktivitách obce. Tuto částku pak je Obec Košťálov
oprávněna a povinna použít na spolupořádání společenských a kulturních akcí pod jménem
svým i pod jménem poskytovatele příspěvku. Logo poskytovatele bude navíc zveřejněno na
úvodní stránce webu Obce Košťálov.
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Ad 4
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, na straně dárce a Obcí Košťálov, na straně obdarované. Předmětem smlouvy je
bezúplatný převod pozemku p.č. 2404 o výměře 62 m2 v k.ú. Kundratice. Záměr přijetí
pozemku byl zveřejněn dne 12.9.2016 a nyní zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy o uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 2404 v k.ú. Kundratice.
Hlasování o uzavření smlouvy: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad5
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy o přidělení bytu 1+2 v č.p. 186 po manželech
Maryškových manželům Vladimírovi a Renatě Bučkovým, dosud bytem Košťálov č.p. 113.
Hlasování o přidělení bytu: pro 11 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad6a
Místostarosta Milan Havlík provedl vyhodnocení žádostí o příspěvek na odměny za práci
s mládeží, dle Dodatku č. 1 Grantového programu na rok 2016. V rámci tohoto návrhu
zastupitelstvo projednalo žádost Fotbalového klubu Košťálov (celkem 16 osob pracujících
s mládeží), žádost TJ Sokol Košťálov (celkem 4 osoby), ČRS Košťálov (3 osoby), TJ Sokol
Kundratice (3 osoby), SDH Kundratice (3 osoby) a SDH Košťálov (3 osoby). Vyúčtování
uvolněných prostředků, celkem 32 x 1 500,- musí být provedeno do 31. ledna 2017.
Poskytnutí příspěvků dle přílohy č. 2 bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad6b
Zastupitelstvo schválilo návrh na uzavření darovací smlouvy mezi p. Emanuelem Vejnarem,
Jedličkova 1370/2, Lysá nad Labem na straně darující a Obcí Košťálov na straně obdarované.
Předmětem daru je podíl 1/8 na pozemcích p.č. 2431/7, 2431/13 a 2431/14, vše v k.ú.
Kundratice (dolení konec). Záměr byl zveřejněn 8.7.2016 a nyní zastupitelé po projednání
schvalují všemi hlasy uzavření darovací smlouvy.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad6c
Zastupitelstvo schválilo návrh na uzavření darovací smlouvy mezi p. Antonínem Novákem,
bytem Lomová 198, Liberec – Vesec, p. Miroslavem Novákem, bytem Kobrova 192/5,
Liberec -Horní Růžodol, pí Annou Tůmovou, bytem Na Jezírku 962/14, Liberec Rochlice všichni na straně darující a Obcí Košťálov na straně obdarované. Předmětem daru je podíl 3/6
na pozemcích p.č. 1644/2, 1644/3 a 1644/4, vše v k.ú. Košťálov (Výsluní). Záměr byl
zveřejněn 9. 9. 2016 a nyní zastupitelé po projednání schvalují všemi hlasy uzavření darovací
smlouvy.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad6d
Zastupitelstvo schválilo žádost spolku Fotbalový klub Košťálov o umístění sídla spolku na
adresu Košťálov 341, do budovy v majetku Obce Košťálov.
Hlasování o schválení žádosti:
pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů

Jednání skončilo v 19:00 hodin
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Usnesení z 19/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 3. října 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 :
117/16
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.
118/16
Uzavření smlouvy mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, na straně
dárce a Obcí Košťálov, na straně obdarované. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod
pozemku p.č. 2404 v k.ú. Kundratice o výměře 62 m2.
119/16
Přidělení bytu 1+2 v č.p. 186 manželům Vladimírovi a Renatě Bučkovým, dosud bytem
Košťálov č.p. 113.
120/16
Vyhodnocení žádostí o příspěvek na odměny za práci s mládeží, dle Dodatku č. 1 Grantového
programu na rok 2016.
121/16
Uzavření darovací smlouvy mezi p. Emanuelem Vejnarem, Jedličkova 1370/2, Lysá nad
Labem na straně darující a Obcí Košťálov na straně obdarované. Předmětem daru je podíl 1/8
na pozemcích p.č. 2431/7, 2431/13 a 2431/14, vše v k.ú. Kundratice.
122/16
Uzavření darovací smlouvy mezi p. Antonínem Novákem, bytem Lomová 198, Liberec –
Vesec, p. Miroslavem Novákem, bytem Kobrova 192/5, Liberec -Horní Růžodol, pí Annou
Tůmovou, bytem Na Jezírku 962/14, Liberec Rochlice - všichni na straně darující a Obcí
Košťálov na straně obdarované. Předmětem daru je podíl 3/6 na pozemcích p.č. 1644/2,
1644/3 a 1644/4, vše v k.ú. Košťálov.
123/16
Žádost spolku Fotbalový klub Košťálov o umístění sídla spolku na adresu Košťálov 341, do
budovy v majetku Obce Košťálov.
V Košťálově dne 3. října 2016
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček
Vyvěšeno: 07.10.2016
Svěšeno: 23.10.2016

