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Zápis z 11/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 18. června 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni:

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

Omluveni: Lenka Cincibusová a PaedDr. Miloslav Janata.
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájil místostarosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 11 členů
zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhl Miroslava Doškaře a Ing. Miroslava Cincibuse, za členy návrhové komise
Luboše Máslo 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 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Poté místostarosta přečetl návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 1
Asfaltování místních komunikací
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu, zapisovatel byli schváleni všemi hlasy a program dnešního zasedání byl schválen rovněž
všemi hlasy.
Hlasování:
pro 11 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 schválení rozpočtového opatření č. 1. V něm je navrženo zvýšení rozpočtu o přijaté
platby za ukončené dotace: z fondů IROP na pořízení CAS 30 Scania ve výši 7 073 392 Kč a z SZIF ve výši
1 421 616 Kč na vybudování Lesoparku. O stejnou částku byly navýšeny i výdaje rozpočtu v kapitole Komunální
služby - rezerva. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování:
pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Místostarosta informoval zastupitele o probíhající pokládce asfaltového koberce v různých částech obce s různými
postupy a technologiemi:
Košťálov:
Kamínka – Bystrá: provedeno přemletí a homogenizace stávající vrstvy, vyrovnávka, pokládka podkladní vrstvy a
pokládka finálního povrchu. Zbývá provést dosyp a zhutnění krajnic, vytvořit vjezd k domu čp. 126 ( p. David),
v úseku U borovice a domu č.p. 126 provést dosyp zeminou, v ostatních úsecích drceným kamenivem se zhutněním.
Koupaliště – kravín: provedena dešťová kanalizace, instalovány obrubníky a dešťové vpusti. Šířka asf. koberce je zde
ve vybraných místech přizpůsobena zemědělské dopravě. Dosyp krajnic bude proveden rovněž strojově.
Ježkovi – p. Podobská – most u Kovářových: Ve vybraných úsecích provedeno přemletí a homogenizace, rovněž je
provedena pokládka podkladní a finální vrstvy, zbývá dosyp krajnic.
Nad Šindelářovými - (Na Kopečku) – Průchovi: Zde je provedena pokládka žlabovek a ze strany od domů je položen
obrubník ve výšce 5 cm nad úrovní budoucího nového asfaltu. Celkový spád se namířen od domů ke žlabovkám.
Obrubník bude ze strany od domů zcela přihrnut zeminou, v místech vjezdů pro automobily bude použit asfaltový
recyklát. Dokončení díla je naplánováno na konec června.
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Od jídelny kolem Lesoparku na Barevnu k čp. 146: Bylo provedena recyklace podkladních vrstev a pokládka spodní
vrstvy. Je třeba ještě položit svrchní vrstvu, provést dosyp krajnic a provést nájezdy v místech se zvýšenou hranou
pokládky (např. sjezd k areálu Práškových)
Kundratice:
K Šádkovým : krátký úsek cesty je připraven pro finální pokládku
Ke Kovářovým a dále k teletníku: původní asf. povrch je recyklován, vyrovnán a homogenizován, úsek nad
Kovářovými k teletníku je v maximální míře převeden ke kraji pozemku, ve vybraných úsecích jsou nové všechny
podkladní vrstvy. Upravené trasování cesty je připraveno pro pokládku obou vrstev. Původní vyježděná cesta v louce
bude vrácena k zemědělskému užívání (v míře nad 3,5 m šíře vozovky), krajnice ve směru do louky bude dorovnána
zeminou.
Od Hejskových vpravo po zatáčku: cesta byla vyrovnána kamenivem. Bude provedena pokládka obou vrstev.
Práce dle smlouvy s dodavatelem – většinou firma M – Silnice budou ukončeny do konce června 2018.
Ad 5a
Místostarosta seznámil zastupitele s předloženými nabídkami na provedení nátěru střechy budov základní školy. Na
základě výzvou oslovených firem byla vybrána nabídka firma Nosek-Buchar s.r.o., IČ 28540255 s nabídkou na
187 550 Kč bez DPH a zárukou 60 měsíců. Místostarosta předložil návrh na uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5b
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zveřejnění návrhu na prodej pozemku p.č. 1638/26 - orná půda v k.ú. Košťálov o
výměře 151 m2. Jedná se o pruh pozemku pod řadovým domem (a komunikací) Košťálov č.p. 310 majitelům domu.
Hlasování o zveřejnění záměru:
pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5c
Místostarosta informoval zastupitele o stavbě plotu kolem severní hranice pozemku základní školy Košťálov. Práce
provede firma AMSTOR s.r.o., Rybova 1905/25, Hradec Králové za nabídkovou cenu 81 593 Kč bez DPH v termínu
do konce konce srpna 2018.
Ad 5d
Místostarosta předložil žádost p. Jana Jíry, Čikvásky č.p. 23 o příspěvek na vybudování individuální čistírny odpadní
vod pro jeho dům, tamtéž. Dle pravidel pro poskytování příspěvku zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 50%
z uznatelných nákladů na vybudování, tj. 50% z částky 67 338 Kč činí 33 669 Kč. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí
příspěvku všemi hlasy.
Ad 5e
Diskuze:
Z důvodů čerpání dovolených se zastupitelé shodli na termínech zasedání zastupitelstva v červenci, srpnu a září 2018.
2.7.
zastupitelstvo nezasedá, přesun na 9.7.
9.7.
řádné zasedání
23.7. řádné zasedání
30.7. zastupitelstvo nezasedá, přesun na 23.7.
13.8 řádné zasedání
27.8 řádné zasedání
10.9. řádné zasedání
24.9. řádné zasedání, pravděpodobně poslední před komunálními volbami
Byl vznesen požadavek na opravu nefunkčních hnízd obecního rozhlasu v těchto místech:
Křižovatka pod výkupem
Nad octárnou
U Lesoparku „Na hradě“
V Kundraticích nad býv. prodejnou Jednota
Místostarosta zajistí opravu, pravděpodobně výměnu baterií u odborné firmy.
Jednání skončilo v 19:40 hodin

Zasedání ZO 11/2018
18. 06.2018
body 056- 060/18
Strana 3 (celkem 3)

Usnesení z 11/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 18. června 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
056/18
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Luboš Máslo a Zdeněk Kopecký.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Ing. Miroslav Cincibus.
Navržený program jednání.
057/18
Rozpočtové opatření č. 1

058/18
Uzavření smlouvy na provedení nátěru střechy budov základní školy. Na základě výzvou oslovených firem byla
vybrána nabídka firma Nosek-Buchar s.r.o., IČ 28540255 s nabídkou na 187 550 Kč bez DPH a zárukou 60 měsíců.

059/18
Zveřejnění návrhu na prodej pozemku p.č. 1638/26 v k.ú. Košťálov o výměře 151 m2.

060/18
Žádost p. Jana Jíry, Čikvásky č.p. 23 o příspěvek na vybudování individuální čistírny odpadní vod pro jeho
dům, tamtéž. Dle pravidel pro poskytování příspěvku zastupitelstvo schválilo všemi hlasy příspěvek ve výši
50% z uznatelných nákladů na vybudování, tj. 50% z částky 67 338 Kč činí 33 669 Kč.
V Košťálově dne 18. června 2018
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček.

Vyvěšeno: 25.06.2018
Svěšeno: 11.07.2018

