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Zápis z 20/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 17. října 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Karel Čermák, Miroslav Doškař, Milan Havlík, Ivo
Jiřiček, Mgr. Pavlína Hejsková, PhD, PaedDr. Miloslav Janata, Zdeněk Kopecký a
Věra Seidlová.
Prezenční listina - příloha č. 1.
Omluveni: Lenka Cincibusová, Lukáš Kmínek a Luboš Máslo.
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 Karla Čermáka, za členy návrhové
komise Mgr. Pavlínu Hejskovou, PhD 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 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Poté místostarosta přečetl návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Kolaudace kanalizace a ČOV - informace
Prodej pozemků pod bytovými domy
Rozpočtové opatření č. 4
Vyhodnocení sezóny koupaliště 2016
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy, místostarosta navrhl bod 5.
Rozpočtové opatření č. 4 přesunout na příští zasedání, návrh byl přijat a poté byl upravený
program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Místostarosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly splněny.
Ad 3
Místostarosta Milan Havlík informoval zastupitele o posledních krocích, byly učiněny pro
úspěšné kolaudační řízení stavby „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 1. etapa a 2.
etapa“. K oběma etapám vydal speciální stavební úřad Městský úřad Semily – Odbor
životního prostředí dne 17.10.2016 kolaudační souhlas. Nyní je třeba ještě provést ve
spolupráci s administrátorem dotace firmou PROVOD Závěrečné vyhodnocení akce a tyto
dokumenty předložit poskytovateli dotace Státnímu fondu životního prostředí.
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Ad 4
Místostarosta informoval, že byla uzavřena a oběma stranami podepsána smlouva o prodeji
pozemků u bytových domů v Košťálově (u č.p. 273 - 280 a 300/301).
Ad5
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na příští zasedání.
Ad6
Místostarosta Milan Havlík provedl vyhodnocení provozu koupaliště. Příjmy za vstupné
činily 147 tis. Kč, za ubytování 414 tis. Kč, provoz sprch přinesl 8 400 Kč a provozovatelé
kiosku manželé Chymkovi uhradili nájemné ve výši 20 tis. Kč (nájemné se vypočítává z počtu
prodaných vstupenek a z ubytovaných hostů). Náklady na provoz činily 214 tis. Kč, bez
mzdových nákladů, které činí cca 180 tis. Kč. Lze tak konstatovat, že i přes poměrně špatnou
letní sezonu bylo hospodaření koupaliště ziskové.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Ad7a
Zastupitelstvo projednalo návrhy na jmenování členů školské rady Základní školy Košťálov
za zřizovatele. Nová školská rada bude pracovat v šestičlenném složení: dva zástupci rodičů,
dva zástupci pedagogických pracovníků a dva zástupci zřizovatele. Navrženi byli Lukáš
Kmínek a Milan Havlík. Zastupitelé v diskuzi vyjádřili souhlas s jmenováním.
Ad7b
Zastupitelstvo schválilo návrh na uzavření Smlouvy mezi Obcí Košťálov a Libereckým
krajem č. OLP/4047/2016 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
na období od roku 2017 do roku 2019. Na základě této smlouvy se zavazuje Obec Košťálov
na uvedený účel uhradit Libereckému kraji ročně částku ve výši 147 150 Kč (90 Kč/ obyvatel
obce/ rok).
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad7c
Zastupitelstvo schválilo provedení revitalizace dřevin v prostoru před základní školou, letos
dojde k odstranění většiny dřevin a na jaře po odstranění zbylých kořenů bude prostor osázen
nízkými keřovými dřevinami a květinami.

Jednání skončilo v 19:00 hodin
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Usnesení z 20/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 17. 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 :
124/16
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavlína Hejsková, PhD a Zdeněk Kopecký.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Karel Čermák.
Navržený program jednání.
125/16
Uzavření Smlouvy mezi Obcí Košťálov a Libereckým krajem č. OLP/4047/2016 o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019.

V Košťálově dne 17. října 2016
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno: 24.10.2016
Svěšeno: 09.11.2016

