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Zápis z 06/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 27. března 2017 od 19:00 hodin v zas. místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, 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 a Karel Čermák.
Hosté.

Ing. Aleš Kožnar, pouze k bodu 3.

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 Martina Mikulu. 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.
8.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice Košťálov
Hospodaření v obecních lesích
Nabídky na demoliční práce komínu „Barevna“
Zadání zakázky na nátěr sloupů veřejného osvětlení v Kundraticích
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 předložil návrh uzavření Smlouvy o dílo na první etapu projektových prací na
rekonstrukci hasičské zbrojnice v Košťálově s Ing. Alešem Kožnarem, K břízkám 1235,
Jilemnice, IČ 612 01 146. Navržená první etapa obsahuje práce a činnosti a úkony nutné
k vydání Územního rozhodnutí (Dokumentace k územnímu rozhodnutí a zajištění, inženýrink
územního rozhodnutí) v celkové ceně 188 tis. + 21 % DPH. Poté předal slovo pozvanému Ing.
Kožnarovi, aby odprezentoval rozsah prací nutných ke splnění zakázky. Zastupitelé, poté se
seznámili s náročností na provedení projektové dokumentace (v souvislosti s požadavky na
přidělení dotace), rozhodli, že provedení projekčních a inženýrských prací bude zadáno Ing.
Aleši Kožnarovi, IČ 612 01 146 za nabídkovou cenu 798 tis. bez DPH. Návrh usnesení:
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zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy o dílo na provedení projekčních a
inženýrských prací při přípravě revitalizace požární zbrojnice v Košťálově dle nabídky ze dne
11.3.2017.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Místostarosta seznámil zastupitele s průběhem zadávacího řízení pro stanovení prodejní ceny
mýtní těžby v obecním lese – lokalita Pansko. Dne 16.3.2017 byla za přítomnosti uchazečů
provedena fyzická kontrola vytěžené dřevní hmoty shromážděné na odvozním místě tamtéž.
Uchazečům byly předány sumáře s podmínkami výběrového řízení malého rozsahu. Do
termínu pro podání nabídek bylo podáno 5 nabídek v zalepených obálkách. Na dnešním
jednání byly obálky otevřeny a jejich nabídkové ceny jsou:
datum předání nab.
22.3.2017
24.3.2017
24.3.2017
24.3.2017
24.3.2017

čas doručení
8:30
8:10
12:15
12:15
12:55

předkladatel nab.
Jiří Havrda
Progles, Jičín
Strombuch, Jilemnice
Pila Skála, Křížlice
DrLes, Košťálov

nabídka bez DPH
450 000,370 130,478 305,427 154,500 001,-

Zastupitelé rozhodli, že vítězem výběrového řízení je DrLes s.r.o., Košťálov 216, IČ 017
46 316. V souladu se zadávacími podmínkami bude vítězné firmě vystavena faktura a po
zaplacení faktury bude dřevo vyvezeno z lesa. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje
výsledky výběrového řízení na prodej dřeva z mýtní těžby v obecním lese – oblast Pansko.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
O vystoupení poté požádal přítomný p. Filip Drbohlav (jako veřejnost) a v souladu s jednacím
řádem mu zastupitelé umožnili vystoupit. Poděkoval za transparentní „otevírání obálek“
s nabídkami, ale namítl, že je vhodnější soutěžit dřevní hmotu „nastojato“, tedy kdy
v zadávacím řízení označí soutěženou dřevní hmotu přímo v lese odborný lesní správce a
součástí nabídkové ceny jsou i těžební práce a úklid. Svoje tvrzení p. Drbohlav zdůvodnil
rozšířenou praxí v okolních obecních a městských lesích a v Lesích ČR s.p. a výčtem mnoha
číselných údajů. Taktéž požadoval provádění výběrového řízení pomocí elektronické aukce.
Zastupitelé rozhodli na příští zasedání pozvat lesního správce p. Slavomíra Berana.
Ad 5
Místostarosta seznámil zastupitele s průběhem výběrového řízení na provedení demoličních
prací komínu Barevna. Předmětem soutěže je pouze demolice bez likvidace a přesunu hmot.
Vzhledem k náročnosti prací navrhl místostarosta posun termínu pro odevzdání nabídek do
20. dubna 2017 do 15 hodin. Návrh byl přijat všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6
Místostarosta Milan Havlík předložil tři nabídky na provedení natěračských prací na sloupech
veřejného osvětlení v Kundraticích. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka p. Salaby
ml., Košťálov č. 167 s celkovou cenou 60 tis Kč s DPH.
Ad 7a
Místostarosta předal slovo předsedkyni Kontrolního výboru Mgr. Pavlíně Hejskové, aby
přednesla závěry formálního vyhodnocení podaných žádostí o příspěvek z Grantového
programu obce Košťálov na rok 2017. Místostarosta Milan Havlík předložil zastupitelům k
závěrečnému projednání žádosti organizací a spolků o příspěvky z Grantového programu
Obce Košťálov na rok 2017. Po projednání a diskuzi nad jednotlivými žádostmi byly
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příspěvky z Grantového programu Obce Košťálov na rok 2017 schváleny všemi hlasy.
Seznam poskytnutých příspěvků – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 7b
Informace o dění v obci:
Zastupitelé schválili záměr demolice dlouhodobě nepoužívaného domu Košťálov č.p. 19
(vlevo pod příjezdovou komunikací k LTZ).
Bylo provedeno odstranění skeletu tzv. pražské autobusové zastávky.
Bylo odstraněno torzo stavby bývalého/původního vrtu na Barevně.
Začaly rekonstrukční práce na objektu rybárny. Investorem je místní organizace ČRS
Košťálov z výplaty pojistného plnění za poškození budovy při provádění protlaku
kanalizačního potrubí a z příspěvku obce.
Bylo rozmístěno 10 nových košů na odpadky a psí exkrementy.
Zastupitelé uložili místostarostovi připravit odstranění budovy ocelokolny pod Slávií.
Nad koupalištěm bude vysázen porost keřů a stromů, oddělující pozemek koupaliště a
pozemky zemědělské výroby.
Jednání skončilo v 21:10 hodin
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Usnesení z 06/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 27. března 2017 od 19:00 hodin v zasedací míst. Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
024/17
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavlína Hejsková, PhD a Martin Mikula.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Luboš Máslo.
Navržený program jednání.
025/17
Uzavření smlouvy o dílo na provedení projekčních a inženýrských prací při přípravě
revitalizace požární zbrojnice v Košťálově dle nabídky ze dne 11.3.2017.
026/17
Výsledky výběrového řízení na prodej dřeva z mýtní těžby v obecním lese – oblast Pansko.

027/17
Příspěvky z Grantového programu Obce Košťálov na rok 2017 – viz příloha č. 2 tohoto
zápisu.

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

Vyvěšeno: 04.04.2017
Svěšeno:

19.04.2017

