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Zápis z 05/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 13. března 2017 od 18:00 hodin v zas. místnosti Obecního úřadu
Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Karel Čermák, Miroslav Doškař, Zdeněk Kopecký, Lukáš
Kmínek, Martin Mikula, Milan Havlík, Ivo Jiřiček, Mgr. Pavlína Hejsková PhD,
PaedDr. Miloslav Janata, Luboš Máslo a Věra Seidlová.
Omluvena: 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 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 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.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočet obce na rok 2017
Grantový program obce
Sazebník úhrad za poskytnutí informací (zákon č. 106/1999 Sb.)
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 zápisu a usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly
splněny.
Ad 3
Místostarosta předložil návrh na projednání a schválení rozpočtu Obce Košťálov na rok 2017.
Oproti zveřejněnému návrhu a návrhu připraveného ve finančním výboru byly navrženy
mírné úpravy v položce projektové práce – rekonstrukce hasičské zbrojnice v Košťálově a
příspěvek ZO ČRS Košťálov na opravu objektu rybárny.
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

náklad ještě cca 1 300 tis. Kč
náklad 7 800 tis. Kč
náklad 900 tis. Kč (pův. 200)
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
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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 cca 500 tis. Kč
náklad cca 2 000 tis. Kč
náklad cca 100 tis. Kč
náklad cca 4 600 tis. Kč
náklad cca 950 tis. Kč.(pův.500)

Poté místostarosta předložil Návrh rozpočtu Obce Košťálov na rok 2017. Rozpočet byl ve
finančním výboru a v zastupitelstvu připravován již od začátku roku. Je navrhován ve výši 45
416 tis. Kč v příjmech a 49 370 tis. Kč ve výdajích, přičemž schodek ve výši 3 954 tis. Kč
bude kryt rezervami z let minulých. Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Zastupitelé se seznámili s došlými žádostmi o příspěvky z Grantového programu obce
Košťálov na rok 2017. Pověřili finanční a kontrolní výbor ke kontrole vyúčtování
poskytnutých příspěvků za rok 2016 a u nově předložených žádostí k vytvoření podkladů pro
jednání zastupitelstva.
Návrh usnesení: ZO pověřuje finanční a kontrolní výbor k provedení kontroly vyúčtování
příspěvků Grantového programu za rok 2016 a k formálnímu vyhodnocení žádostí o
příspěvek z Grantového programu obce na rok 2017.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5
Zastupitelé schválili všemi hlasy Sazebník úhrad za poskytování informací s účinností od 14.
března 2017, dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., v platném znění. Viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6a
Místostarosta Milan Havlík informoval zastupitele o probíhajících jednáních se společností
Marius Pedersen, IČ 42194920, ohledně zpoplatnění ukládání odpadu na skládku Košťálov.
Na základě Smlouvy o dlouhodobé spolupráci uzavřené Obcí Košťálov a společností
Ingeotrade a.s., IČ 192 64053628 ze dne 1.11.2000 je ukládání odpadu pro obec Košťálov
bezplatné a navíc, dle této smlouvy, skládková společnost poskytuje obci Košťálov částku 160
tis. Kč na „řešení životních podmínek a ekologických záležitostí v obci“. Zastupitelstvo vzalo
informaci na vědomí a pověřuje místostarostu k jednání s firmou Marius Pedersen. Uzavřenou
smlouvu z 1.11.2000 považuje zastupitelstvo obce za platnou i nadále, minimálně do
okamžiku uzavření smlouvy nové.
Ad 6b
Místostarosta předložil Plán obnovní těžby na rok 2017, který zpracoval odborný lesní
správce Slavomír Beran. Součástí plánu je obnovní těžba v rozsahu cca 1,34 ha a zbytek
bude těžba nahodilá mýtní a předmýtní (např. souše, zlomy, vývraty a především kůrovec).
Obnovní těžba bude soutěžena. Obchodní dřevařská firma bude vyzvána v místě těžby po
přiblížení k předložení nabídky, která bude zaslána v zalepené obálce. Na nejbližším zasedání
budou nabídky vyhodnoceny a vybrán vítěz. Ten po zaplacení kupní ceny dle nabídky odveze
vytěženou dřevní hmotu z místa přiblížení. Plán obnovní těžby byl schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6c
Informace o dění v obci:
- zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dohody s firmou DS Agro Košťálov s.r.o., IČ
02138140 o umístění napajedla na p.č. 416 v k.ú. Kundratice, včetně přívodu přes p.č. 419,
417/1 a 2383 vše v k.ú. Kundratice.
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- Zastupitelstvo se zabývalo možností provedení deratizace. Tato byla provedena v minulém
roce a vzhledem k tomu, že je již oddílná splašková kanalizace dobudována a do ní je většina
odpadů svedena, bude plošná deratizace v obci prováděna 1 x za 2 – 3 roky.
- na provedení kompletní opravy vstupní brány na košťálovský hřbitov byl osloven p. Jaroslav
Mikula. Oprava v plánované výši 50 tis. Kč bude provedena do května 2017.
- Bude provedeno položení zámkové dlažby v Košťálově - dolení ulici naproti č.p. 6. Na
zpracování nabídkové ceny bude oslovena firma Jan a Jan Šourkovi z Libštátu.
- Na dočasné garážování bude upravena garáž v kotelně u bytového domu Košťálov č.p.
300/301, na zpracování nabídky bude oslovena firma Stavko Jiří Kotas.
- Zastupitelé se zabývali pozemkovými úpravami obecní cesty p.č. 2400 v k.ú. Kundratice,
kde cesta je zcela nepřesně katastrována, zastupitelé pověřili místostarostu k jednání s majiteli
dotčených pozemků o provedení nápravy a propojení pro nemovitost Kundratice č.p. 4.
- V prvním pololetí bude proveden nátěr sloupů veřejného osvětlení v Kundraticích.
- Zastupitelé se zabývali ústní žádostí zájemce o nákup pozemku p.č. 44 v k.ú. Košťálov pro
výstavbu rodinného domu. Shodně konstatovali, že daný pozemek není na prodej, protože
tvoří zázemí základní školy.
- K 31.5.2017 ukončí pracovní poměr zaměstnanec obce p. Jan Horák.
Jednání skončilo v 20:10 hodin
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Usnesení z 05/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 13. března 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 :
019/17
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.
020/17
Rozpočet obce Košťálov na rok 2017.
021/17
Sazebník úhrad za poskytování informací s účinností od 14. března 2017, dle § 17 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a nařízení vlády č.
173/2006 Sb., v platném znění. Viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
022/17
Plán obnovní těžby v lesích obce Košťálov na rok 2017
023/17
Pověření pro Finanční a Kontrolní výbor k provedení kontroly vyúčtování příspěvků
Grantového programu za rok 2016 a k formálnímu vyhodnocení žádostí o příspěvek z
Grantového programu obce na rok 2017.

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

Vyvěšeno: 17.03.2017
Svěšeno:

02.04.2017

