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Zápis z 08/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 24. dubna 2017 od 18:00 hodin v zas. místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Karel Čermák, Miroslav Doškař, Zdeněk Kopecký, Milan
Havlík, Lukáš Kmínek, Martin Mikula, 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 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
Pachtovní smlouva 250/2014 (Dodatek č. 3) - poz. p.č. 2347/1 v k.ú. Kundratice
Žádost o příspěvek na individuální ČOV
Demolice komínu na Barevně
Informace o vyhlášení konkurzu na ředitele základní školy
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 uzavření Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě o zemědělském
pachtu č. 250/2017, kde Obec Košťálov jako propachtovatel a DS Agro Košťálov, s.r.o. se
sídlem Libštát 310, IČ 021 38 140, jako pachtýř sjednává pachtovné na pozemek 2347/1 o
výměře 712 m2 v k.ú. Kundratice. Uzavření Dodatku č. 3 na celkovou cenu ve výši 21 603,Kč bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy žádost p. Ludmily Iblové, Košťálov 90, o individuální
příspěvek na vybudování individuální čistírny odpadních vod. Dům žadatelky leží v místě,
kde není možné napojení na veřejnou kanalizaci a tak je žádost způsobilá pro poskytnutí
příspěvku ve výši 50 % oprávněných nákladů (v tomto případě celkem 82 525 Kč, z toho 50%
činí 41 263 Kč).
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Hlasování o příspěvku:

pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů

Ad 5
Místostarosta Milan Havlík před přítomnými zastupiteli otevřel obálky s nabídkami na
provedení demolice komínu na Barevně. Nabídková cena oslovených uchazečů obsahuje
pouze demoliční práce cca 40 m vysokého komína včetně příslušné ochrany bytové budovy,
neobsahuje odvoz sutě, tato má být pouze přemístěna mimo půdorys komínu.
Nabídky:
Vše Vysoko, výškové práce, Skloněná 18190 00 Praha 9, IČ: 67543944 cena 248 790,- Kč
Vissan, Tomáš Mysliveček, Vojice 1, 50801 Hořice, IČ 6712021844
cena 567 000,- Kč*
Oldřich Rypl, Klidná 1508/7, Jablonec nad Nisou, IČ 14831953
cena 190 000,- Kč
*) cena bez DPH, ostatní nabídky s DPH
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy o provedení demolice komínu na Barevně a o uzavření
smlouvy s Oldřichem Ryplem, IČ 14831953.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6
Místostarosta seznámil zastupitele s vyhlášením konkurzu na ředitele/ředitelku Základní školy
Košťálov. K 31.3.2017 ukončila pracovní neschopnost a pracovní poměr dosavadní ředitelka
školy, pověřen řízením byl Mgr. Miroslav Kos. Dle školského zákona v takové situaci je
povinen starosta (pokud není v obci zřízena rada), případně místostarosta vyhlásit konkurz na
ředitele školy. Místostarosta tak učinil 18. 4. 2017 a vyhlášení bylo zveřejněno na
internetových stánkách obce, školy a také rozesláno všem okolním školám a zveřejněno
v regionálním tisku. Následně bude místostarosta jmenovat 7 členů konkurzní komise, kdy
jsou: 2 členové za zřizovatele (jeden z nich je předseda komise)
1 člen za odbor školství přísl. krajského úřadu – (adresováno řediteli krajského úřadu)
1 člen za Českou školní inspekci – (adresováno řediteli příslušného inspektorátu ČŠI)
1 člen za odborníky v oblasti státní správy – (nejlépe zkušený ředitel podobné školy)
1 člen za pedagogické pracovníky školy – (nejlépe volbou při pedagogické radě)
1 člen za školskou radu – (usnesou se členové školské rady volbou).
Do 29.5.2017 bude tajemnice komise p. Alena Drápalová přijímat přihlášky uchazečů.
Všichni výše uvedení budou po celou dobu konkurzu vázáni mlčenlivostí, o čemž podepíší
prohlášení o zachování mlčenlivosti.
Následně cca v polovině června se sejde komise s pozvanými uchazeči ke slyšení, po kterém
doporučí vhodného kandidáta/ku na funkci ředitele zřizovateli ke jmenování.
Zastupitelé schválili Milana Havlíka a Lukáše Kmínka za členy konkurzní komise za
zřizovatele.
Hlasování o návrhu: pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 7a
Zastupitelé se na základě opakovaných stížností zabývali stavem silnice II/265 z Košťálov do
Bořkova. Poukazovali na velmi špatný technický stav, výtluky především v širokých pásech
krajnice. Uložili místostarostovi písemně vyzvat správce a majitele vozovky Liberecký kraj
k řešení stavu.
Ad 7b
Zastupitelé se seznámili se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
vypracované odborem kontroly Libereckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření:
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
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Ad 7c
Předseda finančního výboru PaedDr. Janata seznámil zastupitele se závěry kontroly
vyúčtování poskytnutých příspěvků z Grantového programu obce v roce 2016. Závěr
kontroly: všechny příspěvky byly vyúčtovány řádně a bez závad.
Ad 7d
Informace o dění v obci:
- Firma Jan Šourek a syn opravila přístupové schody do sokolovny
- Ve středu 26.4. 2017 bude ve spolupráci se správcem krajských komunikací vypracován
protokol vad na kanalizaci, který bude zaslán zhotoviteli firmě Eurovia/Syner k vyřízení.
Převážně se bude jednat o opravy uložení šachet v místních a krajských komunikacích.
- Probíhají dokončovací práce na Lesoparku, k otevření pro veřejnost dojde v červnu 2017.

Jednání skončilo v 19:40 hodin
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Usnesení z 08/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 24. dubna 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 :
034/17
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 Luboš Máslo.
Navržený program jednání.
035/17
Uzavření Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě o zemědělském pachtu č. 250/2017, mezi Obcí
Košťálov jako propachtovatelem a DS Agro Košťálov, s.r.o. se sídlem Libštát 310, IČ 021
38 140 jako pachtýřem.
036/17
Příspěvek na vybudování individuální čistírny odpadních vod pro dům žadatelky p. Ludmily
Iblové, Košťálov 90, ve výši 41 263 Kč.
037/17
Provedení demolice komínu na Barevně a o uzavření smlouvy s Oldřichem Ryplem, IČ
14831953.

038/17
Nominaci Milana Havlíka a Lukáše Kmínka za členy konkurzní komise na funkci ředitele
základní školy Košťálov.
V Košťálově dne 24. dubna 2017
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno: 02.05.2017
Svěšeno:

18.05.2017

