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Zápis z 09/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 9. května 2017 od 18:00 hodin v zas. místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Miroslav Doškař, Zdeněk Kopecký, Milan Havlík, Lukáš
Kmínek, Martin Mikula, Ivo Jiřiček, Mgr. Pavlína Hejsková PhD, Luboš Máslo a
Věra Seidlová.
Omluvena: Lenka Cincibusová, Karel Čermák a PaedDr. Miloslav Janata.
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájil místostarosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je
přítomno 10 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 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Poté místostarosta přečetl návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Přijetí daru pozemku p.č. 184 v k.ú. Kundratice
Vyhodnocení soutěže na cenu dřevní hmoty „PANSKO II“
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 10 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 uzavření darovací smlouvy mezi p. Boženou Vrbatovou,
bytem Luční 462, Semily – na straně darující a Obcí Košťálov – na straně obdarované.
Předmětem daru je pozemek p.č. 184 v k.ú. Kundratice, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 28 m2. Darovací smlouva byla schválena všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Místostarosta provedl vyhodnocení soutěže na ocenění dřevní hmoty PANSKO II. Soutěžena
byla dřevní hmota „nastojato“, tedy včetně těžebních prací a úklidu po nich. V pondělí
24.4.2017 byly k předložení nabídky osloveny tyto firmy:
Strombuch s.r.o., Jilemnice
Jiří Havrda, Bozkov
Progles s.r.o., Jičín
Pila Skála, Křížlice
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Dr.Les s.r.o., Košťálov.
V zadávacích podmínkách bylo uvedeno, že místo těžby si lze prohlédnout s lesním
hospodářem obce 27.4.2017 v 9h. Na místo se v tu dobu nikdo z oslovených uchazečů
nedostavil. Do dne určeného k předložení nabídky, tj. do 5. 5. 2017 předložili svoji nabídku:
Strombuch s.r.o., Jilemnice
nab. cena bez DPH 259 135,- Kč
DrLes s.r.o., Košťálov
nab. cena bez DPH 200 011,- Kč
Vítěznou nabídku podala firma Strombuch s.r.o., Jilemnice, IČ 274 66 516. Na uvedenou
částku bude uzavřena smlouva s rozsahem těžby dle sumáře. V souladu se zadávacími
podmínkami bude těžba započata až po úhradě vysoutěžené částky na účet obce.
Hlasování o uzavření smlouvy:
pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Následně se zastupitelé zabývali dalším postupem v letošní těžbě. Po diskuzi byl přijat návrh,
že bude nejdříve vyhodnocena i tato těžba a až poté rozhodnuto o způsobu zpeněžení dalších
mýtních těžeb. Dále zastupitelé požadovali informaci o množství soutěžených kubíků dřeva
dle lesního hospodářského plánu a zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2016. Tato
bude předložena na zasedání 5. června 2017.
Ad 5
Informace o dění v obci:
- Slavnostní otevření lesoparku se uskuteční ve čtvrtek 1. června 2017 od 16 hodin. Pro děti a
dospělé budou připraveny soutěže a aktivity, za které obdrží pamětní list.
- Místostarosta informoval o dalším jednání se soukromými majiteli pozemků vhodných pro
cyklopěší stezku do Kundratic. Se stavbou na svých lesních pozemcích u bikrosové dráhy
budou souhlasit pouze za předpokladu, že pozemky budou směněny za jiné, které jsou
ovšem jiného soukromého majitele.
- S firmou Eurovia/Syner bylo zahájeno reklamační řízení na některé provedené práce
především povrchů.

Jednání skončilo v 19:30 hodin
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Usnesení z 09/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 9. května 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 :
039/17
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.
040/17
Uzavření darovací smlouvy mezi p. Boženou Vrbatovou, bytem Luční 462, Semily – na
straně darující a Obcí Košťálov – na straně obdarované. Předmětem daru je pozemek p.č. 184
v k.ú. Kundratice, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2.
041/17
Uzavření smlouvy na prodej dřevní hmoty dle zadávacích podmínek soutěže PANSKO II
s firmou Strombuch s.r.o., Jilemnice, IČ 274 66 516. za nabídkovou cenu 259 135,- Kč +
DPH.
V Košťálově dne 9. května 2017
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno: 17.05.2017
Svěšeno:

02.06.2017

