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Zápis z 13/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 10. července 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Karel Čermák, Miroslav Doškař, PaedDr. Miloslav Janata,
Zdeněk Kopecký, Milan Havlík, Ivo Jiřiček, Mgr. Pavlína Hejsková PhD, Luboš
Máslo a Věra Seidlová.
Omluvena: Lenka Cincibusová, Martin Mikula a Lukáš Kmínek.
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. Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Kamenolom Eurovia - žádost o souhlas k čerpání finanční rezervy na sanaci
pozemků
4. Svazek měst a obcí Krkonoše - závěrečný účet
5. Různé, organizační záležitosti
6. Diskuze, usnesení, závěr
Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel a program dnešního zasedání byli zvoleni 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 žádost Eurovie Kamenolomy, a.s., IČ 27096670 o souhlas k čerpání
finanční rezervy v roce 2017 na sanaci pozemků dotčených vlivem dobývání v kamenolomu
Košťálov ve výši 44 900 Kč. Prostředky budou použity na zalesnění doporučenými dřevinami
a donášku ornice a vyžínání buřiny. Zastupitelstvo se seznámilo s Technickým projektem
rekultivace 2017, etapa I a II. a poté všemi hlasy souhlas s čerpáním finanční rezervy v roce
2017 ve výši 44 900 Kč schválilo.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečným účtem Svazku měst a obcí Krkonoše, IČ
70157898 a bere ho na vědomí.
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Ad 5a
Zastupitelé se zabývali vyhodnocením soutěží Pansko I (soutěž na dřevní hmotu naležato) a
Pansko II (soutěž na dřevní hmotu nastojato). Po diskuzi se zastupitelé dohodli, že pro
stanovení ceny dřevní hmoty v lokalitě Strážník pro těžbu ve druhém pololetí r. 2017
v rozsahu cca 250 m3 bude použita metoda soutěže nastojato.
Ad 5b
Místostarosta opakovaně předložil žádost MUDr. Zdeňka Konráda, Kacanovy 87, Turnov o
odkup pozemku cesty p.č. 1619/4 v k.ú. Košťálov o výměře 379 m2. V žádosti uvádí, že cesta
je slepá, vede pouze k jeho domu Košťálov č.p. 125 a užívá a udržuje ji už pouze on a jeho
rodina. Zastupitelé se s žádostí seznámili už na minulém zasedání, rozhodli o zveřejnění
záměru a žádost projednají po uplynutí lhůty na zveřejnění.
Ad 5c
- Místostarosta informoval o záměru soukromého autodopravce provozovat zvláštní
autobusovou linku ze Semil, přes Košťálov a Lomnici nad Popelkou do Turnova pro
zaměstnance firmy ONTEX a KAMAX. V současné době dopravce p. Richard Samko,
Nádražní 575, Semily IČ 727 98 343 žádá Krajský úřad Libereckého kraje o vydání licence a
obec Košťálov o vyjádření. Obec Košťálov, jak uvedl místostarosta, souhlasné vyjádření bez
připomínek a námitek vydá. Bude se pravděpodobně jednat o „neveřejnou“ linku pro dopravu
zaměstnanců firem Ontex a Kamax do a ze zaměstnání.
- Obec Košťálov uzavře tak, jako v minulých letech, s firmou Eurovia Kamenolomy Smlouvu
o zajištění reklamy na rok 2017. Na jejímž základě obdrží obec Košťálov částku 40 tis. Kč (+
DPH), kterou použije na propagaci firmy Eurovia na vybraných společenských, kulturních a
jiných akcí, které obec pořádá.
V diskuzi zazněla dále tato témata:
- Kvalita vody a její zbarvení v našem koupališti. Místostarosta konstatoval, že po posledních
rozborech vody v prvním červencovém týdnu je kvalita vody vhodná ke koupání, znečištění
sinicemi ani jiné nebylo zaznamenáno. Zbarvení vody do zelena je sice méně vzhledné, ale
není zdraví škodlivé.
- Informace o postupu rekonstrukce elektroinstalace v mateřské školce a výměny hlavního
elektrorozvaděče v budově obecního úřadu. Z těchto důvodů bude obecní úřad uzavřen v době
od 17. do 21. července 2017.
- Postup rekonstrukce a zateplení bytového domu Košťálov č.p. 37. V letošním roce
k zateplení a výměně oken nedojde. Čekáme na přidělení dotace, do té doby budou
v některých bytech, pokud to situace dovolí, dočasně zachována plynová topidla Gamat.
Plánované dokončení rekonstrukce a provedení zateplení a výměny oken bude provedeno
pravděpodobně v příštím roce. V případě instalace bytových vodoměrů je postupováno tak
s ohledem na náročnost změny vodoinstalace v jednotlivých bytech. (V některých případech
je byt napojen na dvě stoupačky a svedení do jednoho měřícího místa je značně
komplikované).

Jednání skončilo v 19:15 hodin
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Usnesení z 13/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 10. července 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
057/17
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.
058/17
Udělení souhlasu k čerpání finanční rezervy v roce 2017 na sanaci pozemků dotčených
vlivem dobývání v kamenolomu Košťálov ve výši 44 900 Kč.
059/17
Pro stanovení hodnoty dřevní hmoty pro plánovanou těžbu Strážník ve 2. pololetí 2017
použití metody soutěže „nastojato“.

V Košťálově dne 10. července 2017
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno: 24.07.2017
Svěšeno:

08.08.2017

