Zasedání ZO 04/2017
27. 02.2017
body 017- 018/17
Strana 1 (celkem 4)

Zápis z 04/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 27. února 2017 od 18:00 hodin v zas. místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Karel Čermák, Miroslav Doškař, Zdeněk Kopecký, Martin
Mikula, Milan Havlík, Ivo Jiřiček, Mgr. Pavlína Hejsková PhD, PaedDr. Miloslav
Janata, Luboš Máslo a Věra Seidlová.
Hosté:
zástupci organizací a spolků:
FK Košťálov
T.J. Sokol Košťálov
Český svaz včelařů
Svaz diabetiků Lomnice n.P.
DH Táboranka
TJ Sokol Kundratice
Výtvarná skupina Košťál
SDH Kundratice
Český rybářský svaz
Svaz tělesně postiž. Libštát
SDH Košťálov

Ivo Jiřiček
Jaroslav Kobrle
Pavel Vejnar
nedostavil se
Jiří Jína
Pavlína Hejsková
zástupce omluven
Jan Říha
Petr Kuban
Vlasta Skrbková
Miroslav Doškař

Prezenční listina - příloha č. 1.
Omluvena: Lenka Cincibusová a Lukáš Kmínek
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
Příprava rozpočtu obce na rok 2017 se zástupci spolků a organizací
Informace o stavu přípravy PD cyklostezka Košťálov – Kundratice
Náměty na využití objektu „Barevna“
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

Zasedání ZO 04/2017
27. 02.2017
body 017- 018/17
Strana 2 (celkem 4)

Ad 2
Místostarosta provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly
splněny.
Ad 3
Místostarosta v úvodním vystoupení seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na letošní
rok. Uvedl, že příjmy obce jsou plánovány ve výši 44 916 tis. Kč, z čehož jsou příjmy za
poplatek za uložení odpadu na skládku rozpočtovány ve výši 17 mil Kč. Výdaje obce jsou
navrženy ve výši 47 870 tis. Kč. Z těch větších akcí zmínil místostarosta připravované akce ať
už investiční nebo neinvestiční:
Lesopark v Košťálově - budováno s dotací, dokončení v 06/2017
CAS 30 pořízení, s 90% dotací IROP
Úprava stání pro CAS 30 – projektové práce
Zateplení DPS a výměna zdroje tepla – stará budova, s 50% dotací
Dokončení opravy střechy a zateplení č.p.300/301
Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Košťálov
Rekonstrukce vodovodní sítě – projektová příprava
Cyklopěší stezka do Kundratic I. etapa, projektové práce
Příspěvek Svazku na vybavení k provozování vodovodu
Oprava hřiště s umělým povrchem na CVČ
Nový informační systém na koupališti
Opravy a údržba silnic a cest, vč. zimní údržby
Příspěvek na rekonstrukci rybárny

náklad ještě cca 1 300 tis. Kč
náklad 7 800 tis. Kč
náklad 200 tis. Kč
náklad cca 5 600 Kč
náklad cca 3 000 tis. Kč
náklad cca 1 000 tis. Kč
náklad cca 400 tis. Kč
náklad cca 500 tis. Kč
náklad cca 500 tis. Kč
náklad cca 2 000 tis. Kč
náklad cca 100 tis. Kč
náklad cca 4 600 tis. Kč
náklad cca 500 tis. Kč.

Následně předal slovo zastupitelům a poté vyzval pozvané zástupce spolků a organizací
k diskuzi nad rozpočtem obce a nad Grantovým programem obce na rok 2017. Postupně
všichni zástupci vystoupili, zhodnotili ve svých příspěvcích činnost spolku v uplynulém roce
a stručně zdůvodnili svoji žádost o příspěvek na rok 2017.
Na závěr místostarosta poděkoval všem přítomným zástupcům spolků za účast i diskuzní
příspěvky. V rámci tohoto bodu ještě v reakci na nová nařízení o zveřejňování návrhů
rozpočtů i příspěvkových organizací navrhl, aby zastupitelstvo pověřilo starostu obce ke
schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkových organizací (základní škola a
mateřská škola) a rozhodlo, že tyto dokumenty budou vždy zveřejňovány na úřední desce
obce Košťálov.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Místostarosta informoval zastupitele o stavu příprav projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí na cyklopěší stezku z Košťálova do Kundratic – I. etapa. Podařilo se projekčně
vyřešit autobusová stání u Trevosu a po mnoha jednáních pravděpodobně majitelé pozemků
v této lokalitě vydají souhlas s právem provést stavbu. Jednání s Lesy ČR, majiteli lesních
pozemků, intenzivně probíhá a se stavbou souhlasí, ale pouze s podmínkou, že vlastní stavba
bude probíhat už na od Lesů ČR zakoupených (geodeticky odměřených) pozemků, což je
postup značně časově náročný. Další zcela zřejmý písemný, přes několik jednání opakovaný,
nesouhlas projevili majitelé nemovitosti Kundratice č.p. 146 p. Michal Klobouček a Veronika
Hegnerová. Zastupitelé se měli možnost přímo seznámit s veškerou korespondencí a důvody
nesouhlasu. Rovněž majitel lesního pozemku u bikrosové dráhy Mgr. Vladimír Janata a
majitel pozemků a domu č.p. 155 Mgr. Tomáš Janata sdělili obci svůj nesouhlas se
zdůvodněním o deseti bodech. I tato dokumentace byla předložena na dnešním jednání.
Jednání bude intenzivně probíhat i nadále, ale termín, kdy budeme moci požádat o dotaci a
termín realizace nelze zatím stanovit.
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Závěrem tohoto bodu místostarosta ještě sdělil, že proběhla první jednání o trasování
cyklostezky z doleního konce Košťálova směrem na Semily
Ad 5
Zastupitelé se zabývali možným využitím objektu bývalé Barevny. Z diskuze vyplynulo, že je
třeba zajistit poptávkové řízení ke stanovení ceny demoličních prací zvlášť na budovu a
zvlášť na komín. Dále je třeba zjistit, zdali na demoliční práce tohoto typu se nelze ucházet o
dotaci. Po zjištění těchto informací, což bylo uloženo místostarostovi, se zastupitelstvo bude
problematikou opět zabývat.
Ad 6
Informace o dění v obci:
- Za občany v dolení části obce Košťálov kontaktoval místostarostu p. Leoš Hladík se žádostí
o umístění silničních svodidel nad dům č.p. 57. V sobotu 25.2. se v tomto místě stala vážná
dopravní nehoda, kdy vozidlo po střetu s jiným vozem spadlo přímo k domu č.p. 57 pod taras
místní cyklostezky. Umístění svodidel je čistě věcí majitele komunikace II. třídy, tedy
Libereckého kraje, jehož správu silnic bude místostarosta kontaktovat.
- Na středu 29.3. je zástupce obce (místostarosta) předvolán k soudnímu projednání stanovení
opatrovníka pro osobu, která se přestala zdržovat na adrese ve Vrchlabí a pravděpodobně se
zdržuje v naší obci.
- Na pátek 31. 3. 2017 bylo nařízeno soudní projednání žaloby p. Jana Buchara z Kundratic
č.p. 122 na Obec Košťálov ve věci cesty vedoucí kolem jeho domu. Obec ve dlouhodobém
sporu zastupuje právní zástupce.
- V průběhu března 2017 bude v obci umístěno 10 nových odpadkových košů, vhodných
nejen pro odpadky ale i pro psí exkrementy.
Jednání skončilo v 20:20 hodin
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Usnesení z 04/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 27. 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 :
017/17
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.
018/17
Pověření starosty obce ke schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkových
organizací (základní škola a mateřská škola) a rozhodnutí, že tyto dokumenty budou vždy
zveřejňovány na úřední desce obce Košťálov.

V Košťálově dne 27. února 2017
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno: 06.03.2017
Svěšeno:

22.03.2017

