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Zápis z 03/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 13. února 2017 od 18:00 hodin v zas. místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Karel Čermák, Miroslav Doškař, Lukáš Kmínek, Martin
Mikula, Milan Havlík, Ivo Jiřiček, Mgr. Pavlína Hejsková PhD, PaedDr. Miloslav
Janata, Luboš Máslo a Věra Seidlová.
Prezenční listina - příloha č. 1.
Omluvena: Lenka Cincibusová a Zdeněk Kopecký
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 Luboše Máslo, za členy návrhové
komise Mgr. Pavlínu Hejskovou PhD a Karla Čermáka. 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.
5.
6.
7.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Žádost Českého zahrádkářského svazu ZO Košťálov o kompenzaci škody
Návrh na rozdělení hospodářského zisku MŠ a ZŠ Košťálov
Příprava společného zasedání se zástupci spolků
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 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Místostarosta provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly
splněny.
Ad 3
Místostarosta přečetl žádost základní organizace Českého zahrádkářského svazu Košťálov, p.s
o úhradu škody vzniklé při pracích na kanalizaci. Žádají o úhradu nákladů na opravu sacího
zařízení a objektu sacího zařízení pro čerpání užitkové vody pro zahrádkářskou osadu I.
v celkové částce 4 419,- Kč. Jak uvedl místostarosta, k poškození skutečně došlo, následně k
opravě taktéž, zahrádkáři ovšem poškození neúčinně reklamovali na zhotoviteli kanalizace.
Zastupitelstvo rozhodlo o úhradě nákladů a schvaluje všemi hlasy úhradu částky dle žádosti
převodem na účet.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
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Ad 4a
Zastupitelé projednali a všemi hlasy přítomných schválili žádost zastupujícího ředitele Mgr.
Miroslava Kose o převedení hospodářského výsledku Základní školy Košťálov, IČ 701
56565 za rok 2016 ve výši 1635 Kč do Rezervního fondu.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlas zdržel/a 0 hlasů
Ad 4b
Zastupitelé projednali a všemi hlasy přítomných schválili žádost ředitelky Jany Krpatové o
převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Košťálov, IČ 70156573 za rok 2016 ve
výši 36 674,96 Kč do Rezervního fondu.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlas zdržel/a 0 hlasů
Ad 5
Zastupitelé rozhodli na příští řádné zasedání 27. února 2017 pozvat zástupce organizací a
spolků na společné jednání, kde hlavním programem bude příprava rozpočtu obce na rok
2017 a žádosti o příspěvky z Grantového programu Obce Košťálov na rok 2017.
Ad 6a
Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o právu provést stavbu – kanalizační přípojku
Otmarovi Miroslav a Ivana na obecním pozemku p.č. 1350/1 v k.ú. Košťálov.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6b
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním stavby rekreačního objektu na pozemku p.č. 144 v k.ú.
Košťálov majitelky p. Hany Cadrikové, bytem Košťálov č. 102, jako stavby dle územního
plánu podmínečně přípustné.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6c
Místostarosta informoval o těchto dalších záležitostech, kterými se také zabývá vedení obce:
Dopravní nehodou poškozený sloup veřejného osvětlení v Košťálově u Slávie bude nahrazen
novým a škoda bude hrazena z pojištění odpovědnosti za provoz vozidla viníka nehody.
V rámci přípravy rozpočtu obce bude zvažována oprava nebo výměna povrchu hřiště
„umělky“ v areálu centra volného času. Na ploše byla vykopána sonda, aby mohl být
stanoven rozsah opravy, v současné době dochází k technickým a cenovým konzultacím se
specializovanými firmami.
Zastupitelé předběžně projednali možnost nákupu pozemků p.č. 527 a 528 v k.ú. Košťálov.
Místostarosta přečetl dopis p. Ivy Grafkové s dotazem na úhradu nákladů na vymalování
stěny obecního bytu, která byla poškozena při zatečení vody z tajícího sněhu kolem střešního
okna a dotazem na možnost výměny bytového jádra.
Zastupitelé se seznámili se studií na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve stávajícím objektu a
studií na víceúčelový objekt s byty hasičskou zbrojnicí v prostoru bývalé „Barevny“.
V obsáhlé diskuzi zvolili první studii, tedy rekonstrukce budovy stávající, jako dobrý podklad
pro další projektové práce, v jejichž průběhu bude vydáno územní rozhodnutí a kladné
stanovisko Hasičského záchranného sboru. Pak lze požádat o dotaci na rekonstrukci zbrojnice.
Harmonogram pro přistavování kontejnerů bude zveřejněn v průběhu března 2017 a první
kontejnery budou umístěny počátkem dubna 2017 a přistavování bude ukončeno v říjnu 2017.
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Mimo tyto termíny mohou být kontejnery přistaveny na soukromou objednávku po úhradě
paušálního poplatku ve výši 850 Kč na obecním úřadě.
Zastupitel Luboš Máslo navrhl umístit další koše na odpadky a psí exkrementy. Bude
provedeno po objednání a po odtátí sněhu. Dále doporučil umístění kontejnerů na plasty a
sklo do blízkosti DPS a domu č.p. 37.
Předseda finančního výboru PaedDr. Miloslav Janata seznámil zastupitele s kontrolou
hospodaření obce a kontrolou hospodaření na koupališti. Zastupitelé vzali zprávy na vědomí.
Jednání skončilo v 20:20 hodin

Zasedání ZO 03/2017
13. 02.2017
body 011- 016/17
Strana 4 (celkem 4)

Usnesení z 03/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 13. února 2017 od 18:00 hodin v zasedací míst. Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
011/17
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavlína Hejsková, PhD a Karel Čermák.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Luboš Máslo.
Navržený program jednání.
012/17
Úhradu nákladů na opravu čerpacího zařízení ve výši 4 419 Kč Českému zahrádkářskému
svazu Košťálov, p.s.
013/17
Převedení hospodářského výsledku Základní školy Košťálov, IČ 701 56565 za rok 2016 ve
výši 1635 Kč do Rezervního fondu.
014/17
Převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Košťálov, IČ 70156573 za rok 2016 ve
výši 36 674,96 Kč do Rezervního fondu.
015/17
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu – kanalizační přípojku Otmarovi Miroslav a Ivana
na obecním pozemku p.č. 1350/1 v k.ú. Košťálov.
016/17
Souhlas s umístěním stavby rekreačního objektu na pozemku p.č. 144 v k.ú. Košťálov
majitelky p. Hany Cadrikové jako stavby dle územního plánu podmínečně přípustné.

V Košťálově dne 13. února 2017
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno: 20.02.2017
Svěšeno: 08.03.2017

