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Zápis z 11/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 5. června 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Miroslav Doškař, Lukáš Kmínek, PaedDr. Miloslav
Janata, Zdeněk Kopecký, Milan Havlík, Martin Mikula, Ivo Jiřiček, Mgr. Pavlína
Hejsková PhD, Luboš Máslo a Věra Seidlová.
Omluvena: Lenka Cincibusová a Karel Čermák.
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 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 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
Rozpočtové opatření č. 2
Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2016
Nový zákon o odpadech - informace
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy. Místostarosta z důvodu
omluvy p. Slavomíra Berana, odborného lesního hospodáře, navrhl bod č. 4 přesunout na
příští zasedání. Zastupitelé návrh přijali a poté byl upravený program jednání schválen 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 na schválení Rozpočtového opatření č. 2, které bylo zveřejněno
22. května 2017 a je tedy způsobilé k projednání a schválení. Obsahem opatření je především
zúčtování tzv. průtokové dotace ve výši 202 341,60 Kč pro Mateřskou školu Košťálov a
uvolnění prostředků na opravu povrchu části košťálovského hřbitova, dle schváleného řešení
z minulého zasedání.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5
Místostarosta informoval zastupitele o semináři, kde vystoupil ředitel odboru odpadů
ministerstva pro životní prostředí, aby informoval o přípravě zákona o odpadech. Nový zákon
o odpadech, který pravděpodobně ovlivní rozpočet obce kvůli stanovení nové výše tzv.
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poplatku za uložení odpadu, kdy příjemcem už nebude pouze obec, na jejímž území je
skládka, ale i další státní fondy a kraje. Dosud zákonem stanovený poplatek je pouze příjmem
rozpočtu naší obce. Nový zákon bude v platnosti nejdříve po roce 2020, možná i později.
Ad 6
Místostarosta přečetl dopis p. Marie Stuchlíkové se žádostí o součinnost při řešení
neoprávněného zásahu na pozemcích p.č. 1587 a 1588 v k.ú Košťálov. V dopise p.
Stuchlíková jako spolumajitelka pozemků upozorňuje na nepovolené zásahy do jejich
pozemku (rokle východně od dolní zahrádkářské kolonie), především na stavby z pneumatik,
ramp pro bikery apod. Jak pisatelka uvádí, nemíní kontaktovat Policii, ale žádá obec Košťálov
o pomoc s oslovením „skupiny mladých lidí“, aby pozemky uvedli do původního stavu a od
dalšího neoprávněného užívání pozemku upustili.
Místostarosta informoval zastupitele o dalším jednání týkajícího se stezky do Kundratic:
- Mgr. Vladimír Janata v mailu z 18.5.2017 nabízí možnou variantu, kdy pro směnu pozemků
požaduje i jeden ze spoluvlastnických podílů parcel č. 2210/2, 2210/4, 2214/2, 2213/1 a
2213/3 v k.ú. Kundratice.
- Místostarosta telefonicky kontaktoval p. Halíkovou (majitelku poloviny pozemků, viz výše).
V následném mailu ze 3.6.2016 paní Halíková odmítla odprodej obci pro výměnu pozemků
pro Mgr. Vlad. Janatu.
- Mgr. Vlad. Janata dne 5.6.2017 navštívil osobně místostarostu Havlíka, aby mu předal
šestistránkový dopis, ve kterém vysvětluje důvody, které ho vedou k požadavku na výměnu
pozemků. Mgr. Janata poukazuje na nevůli či na nečinnost tehdejšího MNV Kundratice a pak
i MNV Košťálov po roce 1970 řešit oprávněné majetkové požadavky, vyplývající
z přechozích dohod. Místostarosta Havlík dopis předal zastupitelům k prostudování. Na
zasedání byl přítomen (jako veřejnost) i Mgr. Vladimír Janata, který přítomným zastupitelům
rozdal kopie výše zmíněného listu s výzvou na prostudování. Někteří zastupitelé tento dopis
už obdrželi v předstihu do svých poštovních schránek.
V následné diskuzi vystoupil mimo jiné i přítomný p. Luděk Klobouček s námitkou na
nepřesnost zápisu z minulého jednání, kdy zapisovatel neuvedl jeho návrhy na alternativní
trasování stezky po druhé straně silnice (od Košťálova vpravo) a návrh na přesun svislé
dopravní značky ukončující (a začínající) obec na hranici katastrálního území k firmě Stavpol.
A také namítl, že po obci žádné peníze nepožadoval.
Místostarosta předložil zastupitelům návrh Návštěvního řádu Lesoparku. Zastupitelé
diskutovali např. možnost jízdy na kole, volné pobíhání psů a úklid po nich, zimní údržbu,
umístění fotopastí, atd. Návštěvní řád byl schválen všemi hlasy a bude umístěn na přístupové
cesty do parku.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
PaedDr. Miloslav Janata informoval, že Ing. Ivan Drobník vypracoval studii na zrychlení
průtoku korytem Olešky v úseku pod mostem u Kovářových po lávku u Špačkových.
Navržená opatření autor Ing. Drobník a předkladatel návrhu PaedDr. Janata předběžně
konzultovali s dotčenými orgány, které návrh řešení přijaly kladně. Nyní zastupitelstvo
většinou 8 hlasů schválilo zadání vypracování projektové dokumentace v ceně 45 tis. bez
DPH a následnou realizaci těchto opatření.
Hlasování o návrhu: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 3 hlasy
Z důvodu čerpání plánovaných dovolených byl schválen plán zasedání zastupitelstva pro
červen, červenec a srpen 2017:
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19.6.
3.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.
14.8.
28.8.

řádné zasedání,
mimo jiné i projednání Závěrečného účtu Obce a Svazku
zrušené zasedání
mimořádné zasedání za 3.7.
zrušené zasedání
mimořádné zasedání za 17.7.
zrušené zasedání bez náhrady
řádné zasedání
řádné zasedání

Jednání skončilo v 20:10 hodin
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Usnesení z 11/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 5. června 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
046/17
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 a upravený program jednání.
047/17
Rozpočtové opatření č. 2, viz příloha č. 2 tohoto zápisu
048/17
Návštěvní řád Lesoparku v obci Košťálov

V Košťálově dne 5. června 2017
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno: 19.06.2017
Svěšeno:

05.07.2017

