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Zápis z 09/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 7. května 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni:

Ing. Miroslav Cincibus, Miroslav Doškař, Mgr. Pavlína Hejsková PhD, Lukáš Kmínek, Luboš Máslo,
PaedDr. Miloslav Janata, Věra Seidlová a Milan Havlík.

Omluveni: Lenka Cincibusová, Zdeněk Kopecký, Martin Mikula, Karel Čermák a Ivo Jiřiček.
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájil místostarosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů
zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhl Miroslava Doškaře a Ing. Miroslava Cincibuse, za členy návrhové komise
Luboš Máslo a PaedDr. Miloslava Janatu. Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi Věra Seidlová a Lukáš Kmínek
a do funkce zapisovatele Milan Havlík. Složení těchto komisí a zapisovatel byli jednomyslným hlasováním schváleni.
Hlasování o návrhu: pro 8 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. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-4007362/VB/03 - p.č. 1913/3 v k.ú.
Košťálov
4. Rekonstrukce koupaliště - info
5. Různé, organizační záležitosti
6. Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu, zapisovatel a program dnešního zasedání byli zvoleni všemi hlasy.
Hlasování:
pro 8 hlasů
proti 0 hlasů
Ad 2
Místostarosta provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly splněny.

zdržel/a 0 hlasů

Ad 3
Místostarosta předložil návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene č. IP-124007362/VB/03 - p.č. 1913/3 v k.ú. Košťálov. Jedná se o využití obecního pozemku p.č. 1913/3 v k.ú. Košťálov pro
zřízení/stavbu elektrické přípojky NN pro novostavbu rodinného domu p. Šimůnka na Kamínce. Záměr byl řádně
vyvěšen dne 18.4. 2018 a nyní zastupitelelé schválili všemi hlasy uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení
věcného břemene č. IP-12-4007362/VB/03 - p.č. 1913/3 v k.ú. Košťálov.
Hlasování:
pro 8 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Místostarosta sdělil zastupitelům obsah jednání s projektantem ing. Ondřejem Zummerem z firmy Project A plus,
týkající se návrhu řešení rekonstrukce tělesa bazénu na našem koupališti. Zvláštní prezentace studie řešení s projekcí
se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Ad 5a
Místostarosta oznámil, že z důvodu čerpání své dovolené bude jednání zastupitelstva obce dne 21. května 2018
zrušeno. Konat se bude až zasedání následující, tedy v pondělí 4. června 2018 v obvyklém čase a místě.
Ad 5b
Různé:
- Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 2. června 2018 ve 14:25 v Kundraticích a ve 14:45 v Košťálově.
Použité elektro výrobky (elektroodpad: lednice, mrazáky, TV, tiskárny, monitory, mikrovlnné trouby, vysavače) budou
ve stejném čase shromažďovány v obecním areálu na Octárně, odkud budou v následujícím týdnu odvezeny
specializovanou firmou. Občany Čikvásek, Valdic a Kundratic prosíme o dovezení předmětů a přístrojů do Košťálova.
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- Místostarosta upozornil, že s blížícím se termínem podzimních komunálních voleb může stávající zastupitelstvo
změnit nebo potvrdit počet členů zastupitelstva pro následující volby a volební období. Je nutné tak učinit do 85 dnů
před konáním voleb. Dle zákona o obcích (§ 68) je při počtu obyvatel naší obce přípustný počet 7 – 15 členů
zastupitelstva.
- Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem trasování rekonstrukce a doplnění sítě vodovodu Kundratice – Střed.
Původně zamýšlený záměr rekonstrukce vodovodu od přivaděče od zdroje k hlavnímu řadu ve vozovce směrem
k čerpací stanici pro horní konec se v tomto dnešním návrhu rozdělil na záměry dva. První – s vyšší prioritou by řešil
zásobování v tlakovém pásmu od čerpací stanice přes potok k Divišovým, Kovářovým k teletníku a Hrabánkovým.
Připojil by tedy domy dosud na vodovod nenapojené, případně napojené s nedostatečným gravitačním tlakem. Tento
záměr bude třeba z důvodu ohrožení zásobování vodou realizovat v nejkratší době, nejdéle v příštím roce. Druhý
záměr je rekonstrukce hlavního přivaděče částečně ve stávající trase a částečně v novém trasování nad garážemi u
kravína k dílnám a dále silnicí k hasičské zbrojnici přes potok kolem domku Vejnarových (č.p. 81). Zde bude
projednání s majiteli pozemku rozsáhlejší a náročnější. Ale v případě dokončení se bude jednat o důležitou zálohu
stávajícího přivaděče vedoucího od kravína mezi bytovkami pod silnicí a potokem
- Místostarosta informoval o záměru vybudovat plot po severovýchodní straně pozemku u základní školy. Jedná se o
cca 200 metrů plotu s dvěma brankami.
- Dále na provedení nátěru střechy základní školy, oken a operků nové budovy DPS, vybraných zasažených ploch
hlavního objektu na koupališti a také ocelové lávky u Slávie je zpracováván výkaz výměr a poté budou osloveny firmy
k předložení nabídky.
Jednání skončilo v 19:15 hodin
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Usnesení z 09/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 7. května 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
047/18
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Lukáše Kmínka.
Návrhovou komisi ve složení Luboš Máslo a PaedDr. Miloslav Janata.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Ing. Miroslav Cincibus.
Navržený a doplněný program jednání.
048/18
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12-4007362/VB/03 - p.č. 1913/3 v k.ú.
Košťálov. Jedná se o využití obecního pozemku p.č. 1913/3 v k.ú. Košťálov pro zřízení/stavbu elektrické přípojky
NN pro novostavbu rodinného domu.

V Košťálově dne 7. května 2018
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Lukáš Kmínek

Vyvěšeno: 10.05.2018
Svěšeno: 26.05.2018

