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Zápis z 06/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 26. března 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Miroslav Doškař, Lukáš Kmínek, Zdeněk Kopecký, Luboš Máslo, Ivo
Jiřiček, Martin Mikula, PaedDr. Miloslav Janata, Milan Havlík a Věra Seidlová
Omluveni: Lenka Cincibusová, Mgr. Pavlína Hejsková PhD., Karel Čermák
Jednání zahájeno v 20:05 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 Ing. Miroslava Cincibuse, za členy návrhové
komise Martina Mikulu 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.
7.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Grantový program 2018 – schválení příspěvků
Pronájem kiosku na koupališti – výběr uchazeče
Reklamační protokol č. 4 na kanalizaci Košťálov
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu, 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
Zastupitelé se zabývali závěrečným projednáním žádostí o příspěvky z Grantového programu obce Košťálov
na rok 2018. Výčet žádostí s účely použití a přehledy poskytnutých příspěvků v minulých dvou letech
zastupitelé obdrželi v předstihu elektronickou poštou. Nyní se seznámili s doporučením kontrolního výboru
zastupitelstva obce a projednali jednotlivé žádosti. Poté jako celek schválili všemi hlasy poskytnutí
příspěvků z Grantového programu obce Košťálov na rok 2018. Seznam žádostí s poskytnutými částkami je
přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 3a
Zastupitelé po projednání schválili vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Košťálov poskytnuté z Grantového programu obce Košťálov na rok 2018.
Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
V návaznosti na oznámení záměru pronájmu kiosku na koupališti Košťálov, v souběhu s uzavřením
pracovního poměru správce areálu koupaliště a uzavřením nájemní smlouvy tamtéž, kdy ukončení běhu
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lhůty pro podání nabídek bylo stanoveno na pondělí 26. března 2018 15 h přistoupil místostarosta Havlík
k otevření obálek s nabídkami. Celkem se přihlásilo 5 uchazečů. Po přečtení jejich nabídek navrhl
místostarosta provést hodnocení uchazečů pomocí přidělování bodů v tajném hlasování (bodování)
jednotlivých zastupitelů a následným vyhodnocením a stanovením pořadí. Zastupitelé tento návrh přijali a
poté obdrželi „hlasovací lístky“. Po jejich vyplnění (0 - nejhorší uchazeč, 5 – nejlepší uchazeč) byly body
okamžitě před zastupiteli sečteny a jednotliví uchazeči získali tato bodová hodnocení:
pořadí
1
2
3
4
5

uchazeč
Blanka Klikarová, Košťálov č. 123
Jitka Bubeníková, jižní 467, Semily
Jana Nekolová, Košťálov 283
Michal Mizer, Tyršova 493, Semily
Lukáš Šantroch, J. Hory 27, Jablonec nad Nisou

body
43
33
19
15
9

V souladu se schváleným postupem zastupitelstvo všemi hlasy schválilo uzavření nájemní smlouvy na
kiosek (včetně pracovního poměru správce a nájmu bytu na koupališti) s p. Blankou Klikarovou, Košťálov
č. 123
Hlasování o vítězném uchazeči: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlas
Ad 5
Místostarosta Havlík předložil zastupitelům výčet vad v Reklamačním protokolu č. 4., včetně aktuální
odpovědi zhotovitele (Eurovia/Syner) na požadavek opravy. S opravami asfaltových povrchů bude započato
v průběhu dubna 2018 po obnovení provozu obaloven. Opraveny budou i asf. povrch u ČOV a křižovatka
ke koupališti, které nebyly provedeny v minulém roce.
Ad 6a
Místostarosta seznámil zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Košťálov za rok
2017, zpracovanou odborem kontroly Libereckého kraje č.j. LK – 0084/17/Gro se závěrem, že „nebyly
zjištěny chyby a nedostatky“ a že „… nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.“ Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
Ad 6b
Místostarosta předložil zastupitelstvu žádost Mikroregionu Pojizeří, se sídlem Benešov u Semil č. 125, IČ
698 612 85 o poskytnutí finančních prostředků (dotace) ve výši 615 386,50 Kč na zajištění vlastních zdrojů
na projekt „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Pojizeří“ prostřednictvím rozmístění kompostérů ve
vybraných členských do projektu zapojených obcí. Jedná se o projekt s ex post dotací ve výši 85% a který
by měl být realizován v letošním roce (přidělování kompostérů konkrétním žadatelům dle seznamu zájemců
v jednotlivých obcích). Zastupitelé schválili všemi hlasy uzavření této smlouvy a uvolnění požadované
částky.
Hlasování o žádosti: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6c
Různé:
Zastupitel Lukáš Kmínek zmínil celostátní akci „Strom republiky“, v jejímž rámci by měla být v zapojené
obci vysazena lípa. Rozhodnutí o zapojení do této akce nepadlo, zastupitelé se mají s podmínkami akce
seznámit na webových stránkách, případně najít vhodné místo pro vysazení.
Zastupitel Zdeněk Kopecký navrhl prověřit technický stav lávky u Slávie v Košťálově, případně opravu,
nebo jen možnost nátěru.
Ad 6d
V návaznosti na jednání Svazku obcí Košťálov – Libštát a nutnosti úpravy stočného (účtovaného Svazkem)
pro napojené majitele nemovitostí zastupitelstvo schválilo uplatnění bonusu z ceny vodného ve výši 2,04
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bez DPH za m . Cílem poskytnutí bonusu je zajištění nezměněné ceny vodného a stočného pro majitele
těch nemovitostí, které jsou napojeny na oddílnou splaškovou kanalizaci.
3

Jednání skončilo v 21:05 hodin
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Usnesení z 06/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 26. března 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
032/18
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Martin Mikula a Zdeněk Kopecký.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Ing. Miroslav Cincibus.
Navržený a doplněný program jednání.
033/18
Poskytnutí příspěvků z Grantového fondu obce Košťálov na rok 2018 uchazečům dle seznamu v příloze č. 2
tohoto zápisu a znění vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Košťálov poskytnuté z Grantového programu obce Košťálov na rok 2018.
034/18
Uzavření nájemní smlouvy na kiosek na koupališti včetně pracovního poměru správce a nájmu bytu na
koupališti) s p. Blankou Klikarovou, Košťálov č. 123.
035/18
Žádost Mikroregionu Pojizeří, se sídlem Benešov u Semil č. 125, IČ 698 612 85 o poskytnutí finančních
prostředků (dotace) ve výši 615 386,50 Kč na zajištění vlastních zdrojů na projekt „Předcházení vzniku
odpadů v Mikroregionu Pojizeří“.
036/18
Uplatnění bonusu z ceny vodného ve výši 2,04 bez DPH za m3 pro nemovitosti/domy napojené na oddílnou
splaškovou kanalizaci v Kundraticích.
V Košťálově dne 26. března 2018

Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno:

09.04.2018

Svěšeno:

25.04.2018

