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Zápis z 10/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 4. června 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni:

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

Omluveni: Lenka Cincibusová, Zdeněk Kopecký, Lukáš Kmínek, Karel Čermák a Ivo Jiřiček.
Jednání zahájeno v 19:00 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
Luboše Máslo a PaedDr. Miloslava Janatu. Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi Věra Seidlová a Mgr. Pavlína
Hejsková PhD 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. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků a
systému RÚIAN
4. Základní dokumenty k problematice GDPR
5. Schválení závěrečného účtu obce za r. 2017
6. Schválení účetní závěrky obce za r. 2017
7. Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací obce (ZŠ a MŠ) za r. 2017
8. Přidělení bytu
9. Různé, organizační záležitosti
10. Diskuze, usnesení, závěr

informačního

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu, zapisovatel byli schváleni všemi hlasy a program, kdy místostarosta navrhl mírnou
změnu pořadí bodů 5,6 a 7, rovněž. Upravený program dnešního zasedání byl schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro 8 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 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy
přestupků a Veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému RÚIAN.
V obou případech jsou smluvní strany město Lomnice nad Popelkou , jako obec s pověřeným obecním úřadem (bude
úkony poskytovat) a obec Košťálov (bude úkony „objednávat“). Součástí navržených smluv je i ujednání o ceně, která
činí 3000 Kč za projednání přestupku a 100 Kč za úkon v agendě RÚIAN. Obě Smlouvy byly schváleny všemi hlasy.
Hlasování:
pro 8 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Místostarosta předložil zastupitelům soubor dokumentů, analýz a doporučení, kterými obec Košťálov plní nařízení
EU, týkající se GDPR. Zastupitelé se s dokumentací seznámili a budou se jí řídit. Pověřencem pro ochranu osobních
údajů je Mgr. Zbyněk Neumann. Povinná dokumentace byla zveřejněna na webu obce.
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Ad 6
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Košťálov za rok 2017, výsledek hospodaření dle přílohy č. 2
tohoto zápisu - Protokol o schválení účetní závěrky obce Košťálov za rok 2017. Výsledek hospodaření (účetní zisk 25
151 336,61 Kč) bude přeúčtován úč. zápisem 431/432 dnem schválení účetní závěrky
Hlasování o schválení účetní závěrky obce:
pro 8hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 7
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku své příspěvkové organizace – Základní školy Košťálov za rok 2017(dle
přílohy č.3 – protokol o schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2017). Výsledek hospodaření 258,35 Kč byl převeden do
rezervního fondu organizace, což bylo schváleno ZO 29.1.2018, usnesením č. 014/18 .
Zastupitelstvo obce rovněž schvaluje účetní závěrku své příspěvkové organizace – Mateřské školy Košťálov za rok
2017 (dle přílohy č.4 – protokol o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2017). Výsledek hospodaření 218,26 Kč byl
převeden do rezervního fondu organizace, což schváleno ZO 29.1.2018, usnesením č. 013/18.
Hlasování o schválení účetní závěrky přísp. organizací: pro 8 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Košťálov za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad (dle přílohy č. 5 –
úvodní strana k závěrečnému účtu za rok 2017). Celý dokument Závěrečný účet za rok 2017 obsahuje:
Závěrečný účet za rok 2017, který má tyto tři přílohy:
•
Příloha č. 1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017
•
Příloha č. 2 - Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
•
Příloha č. 3 – Komentář k závěrečnému účtu
Hlasování o schválení Závěrečného účtu obce: pro 8 hlasů
proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 8
Zastupitelé se seznámili s uchazeči o přidělení bytu o velikosti 1+2 na adrese Košťálov č.p. 37. Dle tohoto seznamu
dle především časového hlediska, ale také dle potřebnosti bylo stanoveno pořadí, dle kterého budou konkrétní zájemci
osloveni. Přidělení bytu bude schváleno na příštím zasedání.
Ad 9
Diskuze, různé:
- Informace provozního oddělení Českých drah, že provedli zabezpečení nevyužívaného skladiště – objektu na
košťálovském nádraží.
- Schváleno odmítnutí pozdě zaslané žádosti o poskytnutí dotace z Grantového programu obce Košťálov pro žadatele
SSP Tereza se sídlem Benešov u Semil.
- Byly osloveny tři firmy na provedení nátěru střechy obou objektů základní školy.
- Místostarosta informoval, že Povodí Labe plánuje provést opravu pravého břehu Olešky v úseku dlouhém cca 230 m
nad rybárnou.
- Místostarosta seznámil zastupitele s statistickým vyhodnocením rychlosti z elektronického měřícího zařízení u
základní školy v Košťálově ( zdarma zapůjčila firma Eurovia – kamenolomy). Z něj vyplývá, že denní průměrný počet
vozidel ve směru do náměstí kolísá kolem 1000, měsíční čítá kolem 30 tisíc vozidel. A tato vozidla daný úsek
z 80,6% jedou rychlostí do 50 km/h. Neboli z celkem 166 991 záznamů jelo 2 491 vozidel rychleji než 60 km/h.
Maximální rychlost průjezdu úsekem byla zaznamenána 97 Km/hod.
Jednání skončilo v 20:45 hodin
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Usnesení z 10/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 4. června 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
049/18
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Mgr. Pavlínu Hejskovou PhD.
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.
050/18
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků mezi městem Lomnice
nad Popelkou , jako obcí s pověřeným obecním úřadem (bude činnost poskytovat) a obcí Košťálov (bude činnost a
úkony „objednávat“).

051/18
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému RÚIAN, mezi
městem Lomnice nad Popelkou , jako obcí s pověřeným obecním úřadem (bude činnost poskytovat) a obcí Košťálov
(bude činnost a úkony „objednávat“).

052/18
Účetní závěrku obce Košťálov za rok 2017.

053/18
Účetní závěrku své příspěvkové organizace – Základní školy Košťálov za rok 2017.

054/18
Účetní závěrku své příspěvkové organizace – Mateřské školy Košťálov za rok 2017.

055/18
Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Košťálov za rok 2017 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.

V Košťálově dne 4. června 2018
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Mgr. Pavlína Hejsková PhD.

Vyvěšeno: 11.06.2018
Svěšeno: 27.06.2018

