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Zápis z 21/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 31. října 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Karel Čermák, Miroslav Doškař, Milan Havlík, Ivo
Jiřiček, Lukáš Kmínek, Mgr. Pavlína Hejsková, PhD, PaedDr. Miloslav Janata,
Zdeněk Kopecký, Luboš Máslo a Věra Seidlová
Prezenční listina - příloha č. 1.
Omluveni: Lenka Cincibusová.
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájil místostarosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je
přítomno 12 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 12 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
Rozpočtové opatření č. 3
Cena vodného a stočného r. 2017
Plán inventur 2016
Plán investic Svazku 2017 – příprava rozpočtu
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy, program jednání schválen
též všemi hlasy.
Hlasování: pro 12 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 předložil návrh na schválení Rozpočtového opatření č. 3., kterým
bude provedeno zaúčtování nákladů na volby do krajských zastupitelstev, opravy
kundratického vodovodu, zúčtování dotací na mzdy z prostředků Úřadu práce. Rozpočtové
opatření č. 3, viz příloha č. 2 tohoto zápisu, bylo schváleno všemi hlasy přítomných.
Hlasování: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
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Ad 4
Místostarosta na jednání otevřel otázku, zdali nesjednotit cenu vody obecního vodovodu
v Kundraticích, kde vodovod provozuje přímo Obec Košťálov s cenou vody v Košťálově,
který bude od 1. 1. 2017 provozován Svazkem obcí Košťálov – Libštát. V současné době je
vodné v Kundraticích 18,40 Kč a vodné Košťálově 23,38 Kč s DPH. V minulém roce byly na
území Kundratic realizovány opravy a rekonstrukce vodovodu za několik miliónů korun, jen
ta poslední za 2,7 mil Kč, byť s dotací Libereckého kraje. V Košťálově, na Valné hromadě
Svazku, nebude pro rok 2017 navrhováno zvýšení ceny vody a u ceny vody v Kundraticích
navrhujeme zvýšení na úroveň Košťálova, tedy o necelých 5 Kč/m3. Po diskuzi, kdy
vystoupili téměř všichni přítomní zastupitelé, byl návrh schválen všemi hlasy.
Hlasování: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5
Zastupitelé schválili všemi hlasy Plán inventur na rok 2016, na předsedkyni inventurní
komise je navržena p. Věra Seidlová, za členy inventarizační komise p. Alena Drápalová a
Hana Bryknerová. Plán inventur na rok 2016 a složení inventarizační a likvidační komise byl
schválen všemi hlasy.
Hlasování: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6
Zastupitelé se zabývali přípravou rozpočtu Obce Košťálov a přípravou podkladů pro sestavení
rozpočtu Svazku. V roce 2017 bude z příspěvku Obce Košťálov vč. příspěvku městyse Libštát
nutné zakoupit nezbytná zařízení a dopravní prostředek k provozování společné vodovodní a
kanalizační sítě. Tyto náklady byly vyčísleny na částku 420 tis. Kč. Už z vlastního
provozování v roce 2017 by měly být tyto většinou jednorázové náklady uhrazeny. Dále
místostarosta předložil výhled nutné a doporučené opravy na vodovodní síti na území
jednotlivých obcí. K zařazení těchto položek a nákladů do rozpočtu Svazku bude mít konečné
slovo Valná hromada Svazku Obcí, která se bude konat ještě tento rok.
Ad 7a
Místostarosta oznámil zastupitelstvu písemný záměr p. Marka Hrušky (a p. Šárky Armenta)
ukončit k 30.11.2016 provozování restaurace Slávie. Důvodem jsou zvýšené náklady na
provozování, tedy na energie a mzdy a budoucí EET. Místostarosta navrhl jednat s nájemci o
případném snížení nájemného na rok 2017. Jak dále uvedl, po relativně neúspěšném
výběrovém řízení na provozovatele v srpnu letošního roku, považuje za přijatelné přiměřené
snížení nájemného, než zavřenou restauraci. Návrh na pověření k jednání o snížení nájemného
byl schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 7b
Zastupitelstvo schválilo návrh na uzavření Smlouvy mezi Obcí Košťálov a Libereckým
krajem č. OLP/5042/2016 pro účely vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na
„Společnou stezku a chodníky Košťálov – Kundratice. Pro uzavření smlouvy hlasovali
všichni přítomní zastupitelé.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 7c
Zastupitelstvo pověřuje Finanční výbor k provedení kontroly hospodaření a účetnictví na
koupališti Košťálov.
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Ad 7d
V diskuzi vystoupili:
p. Miroslav Doškař s výzvou pokusit se ucházet o pozemek p.č. 541/1 v k.ú. Košťálov, který
je v nabídce realitní kanceláře – místostarosta slíbil prověřit aktuálnost nabídky. Dále p.
Doškař zmínil listím a nečistotami zaplněné žlaby kostela v Košťálově. Místostarosta
upozorní majitele objektu Římskokatolickou církev k zjednání nápravy.
Místostarosta informoval zastupitele o stavebních akcích (rekonstrukce bytového domu
300/301, stavbě Lesoparku, projektové přípravě na vybudování cyklopěší stezky do
Kundratic, o záměru opravy střechy na budově zdroje vody/vrtu Bubeník) a o dalších
aktivitách, které nyní Obec Košťálov řeší (oprava nefunkčního osvětlení v horních
Kundraticích a rozhlasu tamtéž a rozhlasu na dolením konci Košťálova, příprava Slavnostního
rozsvěcení vánočního stromu v Košťálově, úspěšně podané žádosti o dotaci na pořízení
kompostérů, o výhledu zaměstnávání uchazečů z evidence Úřadu práce na VPP, o plánované
Valné hromadě Svazku obcí, která se bude konat 28.11.2016, o prováděném Závěrečném
vyhodnocení akce Kanalizace a ČOV včetně dokladové části pro SFŽP, o plánovaném
hasičském cvičení na Barevně, kde budou profesionální jednotky Libereckého kraje
nacvičovat zásah novou hasičskou technikou COBRA, atd.).
Zastupitelé rovněž ustanovili nového Správce rozpočtu Obce Košťálov. Po dobu nemoci
starostky Lenky Cincibusové ji zastupuje místostarosta Milan Havlík a ten pak už funkci
Správce rozpočtu nemůže vykonávat. Novým Správcem rozpočtu zastupitelstvo ustanovilo p.
Hanu Bryknerovou.

Jednání skončilo v 19:45 hodin
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Usnesení z 21/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 31. 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 :
125/16
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.
126/16
Rozpočtové opatření č. 3, viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
127/16
Cenu vodného pro Vodovod Kundratice na rok 2017 ve výši 23,38 Kč s DPH. S platností od
1.1 2017.
128/16
Plán inventur na rok 2016 a složení inventarizační komise: p. Věra Seidlová, předsedkyně a
členky p. Alena Drápalová a Hana Bryknerová.
129/16
Smlouvy mezi Obcí Košťálov a Libereckým krajem č. OLP/5042/2016 pro účely vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení na „Společnou stezku a chodníky Košťálov –
Kundratice.
130/16
Pověření Finančního výboru k provedení kontroly hospodaření a účetnictví na koupališti
Košťálov.
131/16
Ustanovení správce rozpočtu Obce Košťálov p. Hanu Bryknerovou.

V Košťálově dne 31. října 2016
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno: 10.11.2016
Svěšeno: 16.11.2016

