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Zápis z 21/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 20. listopadu 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni:

Ing. Miroslav Cincibus, Miroslav Doškař,, Luboš Máslo, Mgr. Pavlína Hejsková PhD.,
Ivo Jiřiček, Zdeněk Kopecký, Martin Mikula, Milan Havlík a Věra Seidlová.

Omluveni: Lenka Cincibusová, Karel Čermák, PaedDr. Miloslav Janata a Lukáš Kmínek
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájil místostarosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9
členů zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhl Miroslava Doškaře a Ing. Miroslava Cincibuse, 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 9 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
Nabídka Libereckého kraje na centralizované zadání dodavatele telekomunikačních služeb
Přidělení bytu v DPS
Informace z Úřadu práce (VPP)
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu, zapisovatel a program dnešního zasedání byli zvoleni všemi hlasy.
Hlasování:
pro 9 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
Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkou Libereckého kraje na společný postup při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky na dodavatele telekomunikačních služeb. Rovněž byl předložen návrh
Smlouvy o centralizovaném zadávání na „poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí
elektronických komunikací a související služby a dodávky“. Zastupitel Zdeněk Kopecký upozornil na
nutnost ověření dostupnosti sítí všech operátorů, kteří se účastní soutěže. Návrh smlouvy byl schválen
a místostarosta byl pověřen k uzavření smlouvy.
Hlasování o návrhu: pro 9 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení uvolněného bytu po p. Věře Nutilové v domě s pečovatelskou
službou v č.p. 156 paní Marii Markové, dosud bytem Košťálov č.p. 146. Byt po paní Markové bude po
uvolnění v průběhu ledna 2018 přidělen Pavlovi a Miladě Chymkovým, kteří na vlastní žádost opouští
nájemní byt na koupališti.
Hlasování o přidělení bytu p. Markové: pro 9 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů

Ad 5
Místostarosta Milan Havlík sdělil zastupitelům, jak budou řešena některá zaměstnanecká místa
v pracovní četě obce Košťálov. Pracovní poměr na dobu určitou v rámci smlouvy obce Košťálov a
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Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací (VPP) ukončila v říjnu p. Blanka Klikarová. Ve
stálém pracovním poměru k dnešnímu dni jsou pan Leoš Moravec st. a p. Miroslav Poloprutský. Nově
od 1. ledna 2018 nastoupí do pracovního poměru na dobu neurčitou p. František Zachoval st. Na
základě nově uzavřené smlouvy s Úřadem práce, kdy nám na dvě pracovní místa na VVP poskytují
příspěvek, budeme zaměstnávat p. Bohumila Babce a p. Františka Zachovala ml.
Ad 6a
Místostarosta navrhl na počátek příštího roku do doby schválení řádného rozpočtu Obce Košťálov
uzavření Rozpočtového provizoria na rok 2018, což znamená, že
1. Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce
2. Obec hradí závazky z již uzavřených smluv
3. Obec přednostně poskytuje příspěvek vlastním příspěvkovým organizacím. Pro mateřskou
školu Košťálov ve výši 150 tisíc Kč a pro základní školu ve výši 300 tisíc Kč za první čtvrtletí
r. 2018 splatné do konce února 2018.
4. Případné další investiční a provozní výdaje vyšší než 300 tis. Kč podléhají vždy souhlasu
zastupitelstva obce.
Rozpočtové provizorium na rok 2018 dle zákona 250/2000 Sb. pro obec Košťálov bylo schváleno
všemi hlasy přítomných zastupitelů. Rozpočtové provizorium – viz příloha č. 2
Hlasování:
pro 9 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6b
Místostarosta přečetl zastupitelům dopis Zděnky a JUDr. Karla Hrabánkových, bytem Kundratice 166
se žádostí o vybudování příjezdové cesty k jejich rodinnému domu. V dopise mimo jiné uvádějí, že
stav cesty je nedostatečný s komplikovanou zimní údržbou. Rovněž uvádějí komplikované majetkové
poměry vlastní cesty, kdy cesta je v majetku 6 vlastníků, z nichž ani jedním není obec Košťálov a pro
vybudování cesty je třeba zajistit jejich výslovné souhlasy. Zastupitelé vzali dopis na vědomí.
Ad 6c
Místostarosta Havlík předložil zastupitelům návrh na uzavření smlouvy na odběr silové elektrické
energie na budoucí období. Analýzu pro toto rozhodnutí připravil Ing. Petr Junek, se kterým obec
Košťálov spolupracuje na výběru optimálního dodavatele el. energie, případně plynu, už několik let.
Vzhledem k tomu, že v současném období dochází globálně ke zvyšování ceny silové elektrické
energie, navrhl místostarosta uzavření smlouvy na tříleté období 2018/2020 za cenu 1095 Kč/MWh ve
vysokém tarifu, 1220/865 Kč při použití dvoutarifu VT/NT a 870 Kč za tarif veřejné osvětlení vše při
nulové platbě za odběrné místo s firmou Amper Market a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, IČ 241
28 376.
Hlasování o uzavření smlouvy: pro 9 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6d
Místostarosta Havlík dále předložil zastupitelům návrh na uzavření smlouvy na odběr plynu na
budoucí období. I tuto analýzu pro toto rozhodnutí připravil Ing. Petr Junek. Vzhledem k tomu, že v
současném období dochází globálně ke zvyšování ceny plynu, navrhl místostarosta uzavření smlouvy
na tříleté období 2018/2020 za cenu 575 Kč/MWh s firmou CARBONUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
(CB) Václavské náměstí 846/1, Praha 1, IČ 256 92 917.
Hlasování o uzavření smlouvy: pro 9 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6e
Místostarosta tlumočil žádost pana Tomáše Hrubého, bytem Košťálov 201 (zdržujícího se na adrese
Košťálov 300) o přidělení přízemního bytu v č.p. 130. Byť v opakované ústní žádosti i na tomto
jednání přislíbil, že bytové prostory na své náklady opraví, zastupitelstvo rozhodlo o nepřidělení
tohoto bytu. Náročnost oprav požadovaného bytu by byla nad možnosti žadatele.
Hlasování o přidělení bytu:
pro 0 hlasů
proti 9 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6f
Zastupitelé po projednání schválili všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 5, kterým bude provedeno
mimo jiné zúčtování skutečných nákladů na parlamentní volby a zúčtování dotace z Libereckého
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kraje na doplnění vodovodní sítě Kundratice – dolení konec a dotace na přehlídku dechových hudeb a
také poskytnutí příspěvku na individuální čističku odpadních vod. Dopad tohoto opatření je zvýšení
rozpočtu o 200 157,48 Kč. Rozpočtové opatření – viz příloha č. 3.
Hlasování o přidělení bytu:
pro 9 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů

Ad 6f
Různé:
a) Byl zveřejněn záměr úplatného nabytí části pozemků p.č. 2431/7, 2431/13 a 2431/14 od
Státního pozemkového úřadu za odhadní cenu ve výši 2 350 Kč a náklady na znalecké
posudky v zadání SPÚ ve výši 12 960 Kč, tedy celkem za 15 310 Kč.

Jednání skončilo v 19:40 hodin
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Usnesení z 21/2017 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 20. listopadu 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
101/17
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavlína Hejsková PhD. a Zdeňek Kopecký.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Ing. Miroslav Cincibus.
Navržený a doplněný program jednání.
102/17
Smlouvu s Libereckým krajem o centralizovaném zadávání na „poskytování
telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací a související
služby a dodávky“.
103/17
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v č.p. 156 paní Marii Markové, dosud bytem
Košťálov č.p. 146.
104/17
Uzavření smlouvy na odběr silové elektrické energie na tříleté období 2018/2020 za cenu 1095
Kč/MWh ve vysokém tarifu, 1220/865 Kč při použití dvoutarifu VT/NT a 870 Kč za tarif veřejné
osvětlení s firmou Amper Market a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4, IČ 241 28 376.

105/17
Uzavření smlouvy na odběr plynu na tříleté období 2018/2020 za cenu 575 Kč/MWh s firmou
CARBONUNION BOHEMIA, spol. s r.o. (CB) Václavské náměstí 846/1, Praha 1, IČ
25692917.
105/17
Rozpočtové provizorium Obce Košťálov na rok 2018, viz příloha č. 2 tohoto zápisu
106/17
Rozpočtové opatření č. 5, viz příloha č. 3 tohoto zápisu
V Košťálově dne 20. listopadu 2017
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček
Vyvěšeno: 01.12.2017
Svěšeno:

16.12.2017

