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Zápis z veřejného 03/2014/NZ zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 1. prosince 2014 od 18 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Lenka Cincibusová, Karel Čermák, Milan Havlík, PaedDr. Miloslav Janata, Ivo Jiřiček, Lenka
Barochová, Lukáš Kmínek, Zdeněk Kopecký, Věra Seidlová, Luboš Máslo a Martin Mikula.
Prezenční listina -viz příloha č. 1.
Omluveni: Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D. a Miroslav Doškař.
Jednání zahájeno v 18:05 hodin.
Jednání zahájila starostka Lenka Cincibusová, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 11
zvolených členů zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhla Ivo Jiřička a Lenku Barochovou, do funkce zapisovatele Milana
Havlíka, za členy návrhové komise Karla Čermáka a Věru Seidlovou. Do funkce ověřovatele zápisu byli
navrženi Zdeněk Kopecký a Ivo Jiřiček, složení těchto komisí bylo jednomyslným hlasováním schváleno.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Poté starostka přečetla návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1. Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Pronájem pozemku p. č. 1733 v k. ú. Kundratice (pro ČMS Skalice)
4. Aktualizace a uzavření veřejnoprávních smluv (úsek přestupků, rušení údaje o trvalém pobytu,
odchytu toulavých psů)
5. Příkazní smlouva – Ing. Roman Charvát, investorská a inž. činnost, IČ 48625582
6. Lom Košťálov, změna č. 1 souhrnného plánu sanace a rekultivace
7. Majetkoprávní vypořádání s Krajskou správou silnic LK, p.o. - část pozemku p.č. 170 v k.ú.
Kundratice (u opraveného silničního mostu)
8. Lávka přes Olešku u DPS – zabezpečení proti pádu
9. Stavba kanalizace a ČOV – informace
10. Převody pozemků p. č. 747/2; 747/7 v k. ú. Košťálov (vyjádření pro Státní pozemkový úřad ČR,
Liberec)
11. Náprava porušení ust. § 73 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. (viz dílčí přezkoumání hospodaření obce
Košťálov za r. 2014)
12. Různé, organizační záležitosti
13. Diskuze, usnesení, závěr
Nejdříve vyzvala přítomné k doplnění programu. Sama navrhla body:
Výplata zákonného jednorázového odchodného pro bývalého starostu
Informace o jednání o územním řízení na umístění kompostárny
Dvě žádosti o příspěvek na akce pro veřejnost
O tyto doplněné body zařazené za bod 12 návrh na program jednání schválen všemi hlasy
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Starostka provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání. Dále trvá bod:
021/14 Řešit parkování v Nádražní ulici a u nové autobusové zastávky na nádraží. Starostka
informovala, že jednala s ČD a SŽDC a obdržela souhlas o umístění dopravní značky „zákaz stání“ u
nádražní budovy. Značka bude umístěna následně do 15. 12. 2014. O parkování v Nádražní ulici jednala
s majitelem č.p. 216, jehož auta (popř. vozidla firemní či jeho zaměstnanců) opakovaně špatným
parkováním omezují průjezd ulicí. Majitel čp. 216 navrhuje ulici upravit v dopravním režimu - jednosměrná
ulice a tím by byla vyřešena průjezdnost ulice. Na dnešní zasedání se dostavili obyvatelé právě z Nádražní
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ulice a vyjádřili nespokojenost s pouhým slibem dotčené osoby a požadovali řešení od obce. Místostarosta
navrhl opakované jednání a poté písemnou výzvu k nápravě. Také upozornil na řešení pomocí umístění
dopravních značek „zákaz stání“, pravděpodobně směrem z kopce vpravo. Takové řešení sice zajistí
průjezdnost a vymahatelnost Policií ČR, ale také omezí ostatní obyvatele Nádražní ulice. Proto považuje
místostarosta toto řešení za krajní, použitelné až když jednání selžou a také na výzvu významného počtu
obyvatel Nádražní ulice.
Nový program:
Starostka předložila návrh na uzavření pronájmu nemovitosti – pozemku p.č. 1733/1 v k.ú.
Kundratice v majetku Obce Košťálov Mysliveckému sdružení Skalice. Záměr nájmu byl projednán a řádně
zveřejněn v době od 29. 10. 2014 do 14. 11. 2014. Úhradou za nájemné bude povinnost udržovat pozemek
v náležitém stavu, včetně sečení a odstraňování náletových dřevin. Návrh na uzavření nájemní smlouvy byl
schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Zastupitelstvo na návrh starostky schválilo všemi hlasy uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s Městem Semily.
Úhrada/paušál za jedno správní řízení (zrušení) činí dle návrhu smlouvy 1 600 Kč
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Zastupitelstvo rovněž schválilo všemi hlasy uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti na úseku agendy přestupků s Městem Lomnice nad Popelkou. Úhrada/paušál za jedno projednání
činí dle výše uvedené smlouvy 1 000 Kč
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Místostarosta předložil návrh na uzavření Příkazní smlouvy (dříve mandátní) mezi Obcí Košťálov a
Ing. Romanem Charvátem, Rolnická č. 1482, Vrchlabí, IČ 48625582. Předmětem plnění je činnost
supervizora nad stavební zakázkou „Kanalizace a ČOV Košťálov a Kundratice“ a také ústní a telefonická
konzultační činnost dalších stavebních zakázek příkazce. Sjednaná měsíční částka činí 30 tis. Kč bez DPH.
Návrh smlouvy a pověření pro místostarostu Milana Havlíka k uzavření smlouvy byl schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Starostka předložila zastupitelstvu žádost o vyjádření ke „Změně č. 1 souhrnného plánu sanace a
rekultivace“ z května 2008. Předkládaná změna z 23.10.2014 se týká především zvýšení sklonu závěrného
svahu a drobných úprav skladby dřevin v sanovaném prostoru (severozápadní část lomu). Zastupitelstvo
nemá ke Změně č. 1 souhrnného plánu sanace a rekultivace připomínky a vydává pro Eurovia kamenolomy,
a.s., Soukenné náměstí č. 115/6, Liberec souhlasné stanovisko. Schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Zastupitelé se seznámili s návrhem na majetkoprávní vypořádání části pozemku pozemku p.č. 170 o
výměře 20 m2, nově označeným jako 170/2. Pozemek byl dotčen stavbou – opravou mostu přes potok u
dílen v Kundraticích. Zastupitelstvo zamítlo návrh investora stavby Krajské správy silnic Libereckého kraje
na odprodej pozemku do majetku Libereckého kraje za 800 Kč (20m2 x 40,- Kč/m2).
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Zastupitelstvo se zabývalo podnětem k provedení dalších opatření v zábradlí na lávce u DPS a
doporučilo zachovat stávající stav.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Místostarosta Milan Havlík přednesl pravidelnou informaci o průběhu stavby kanalizace a ČOV.
Nejdříve informoval, že 15. 12. 2014 od 18h se uskuteční jednání valné hromady Svazku Obcí, pozvánka
bude zaslána. Dále sdělil, že byla na Státní fond životního prostředí odeslána žádost o platbu ve výši
13 197 144,31 Kč, jedná se o náklady na administraci projektu, projektové práce a tři zhotovitelské faktury.
Záměrně není žádáno o proplacení nákladů na stavební dozor stavby, kde poskytovatel dotace navrhuje
korekci (krácení ve výši 10 % z částky dotace na stavební dozor). V absolutní částce se jedná cca o 140 tis.
Kč, o které nám může být snížena dotace v celkové výši cca 100 mil. Kč. Důvodem navrženého krácení –
korekce je, že ve výběrovém na stavební dozor jsme požadovali, dle názoru SFŽP, příliš přísná kvalifikační
kritéria. Proti navržené korekci se budeme bránit podáním námitky. Dále následovaly informace o postupu
vlastní stavby:
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Y (stoka v silnici II. třídy od křižovatky u Hlubučků směrem na Semily). Kanalizační potrubí, vodovodní
přípojky, silové a povelové elektrické kabely jsou položeny, zasypány, povrch zhutněn a položen tzv. zimní
asfalt. Tento zimní asfalt bude po ukončení stavby odstraněn a komunikace v celé šíři odfrézována a poté
položen finální asfaltový koberec finišerem).
Průjezd omezující semafory byly odstraněny a jízda je přikázána sníženou rychlostí. Následně bylo
upraveno dopravní značení v nejbližším okolí, nikoli však na vzdálenějších křižovatkách (z důvodu snížení
dopravní zátěže v celém Košťálově). Investor žádá o provedení kamerových zkoušek všech dokončených
stok, při nichž chce být spolu se stavebním dozorem přítomen.
X (stoka jediné výtlačné kanalizace od mostu na Stružinec ke křižovatce u Hlubučků), je prakticky před
dokončením a bude zasypána.
C (stoka od mostu na Stružinec vpravo dole). V této oblasti se současně pokládá nový vodovodní řad,
v prostoru průchodu kanalizace u Olešky se břeh opevňuje lomovým kamenem, ze kterého se vytváří
rovnanina. Zde bude umístěna i jediná přečerpávací stanice.
A (dolní část - v louce od mostu na Stružinec k rybárně a podél cyklostezky k lávce přes Olešku u
Špačkových). Stavba se potýká především s nestabilním podložím v naplavených horninách Olešky,
vedením v ose cyklostezky. Stavba zde bude z těchto důvodů na několik dnů pozastavena, výkopová jáma
zabezpečena dočasným oplocením a dosavadní stavební parta převedena na budování stoky D. Dále bude
opakovaně jednáno s majitelem dalších pozemků vlevo od cyklostezky, který by povolením průchodu
kanalizace mohl stavbu usnadnit.
D (od koupaliště po křižovatku na Stružinec) Výkopové práce ve vozovce započaly a v této linii a
v částečném i časovém souběhu bude do rozšířeného výkopu přikládáno nové vodovodní potrubí. Ve zdejší
lokalitě v minulosti docházelo k častým poruchám na vodovodu a tak zde dojde k rekonstrukci hlavního
řadu. K přepojení vodovodních přípojek dojde až následně, předběžně v jarních měsících.
A (horní část - od modrého mostu na Octárně vedená Bucharkou na Barevnu, podél toku Olešky). I zde se
stavba potýká, i když úspěšněji, s naplaveným podložím. Jedná se o páteřní síť a je pokládáno potrubí o
průměru 500 mm z kameniny, což vyžaduje značnou přesnost a odbornost provedení. S ohledem na spodní
vodu je nutno neustále čerpat vodu z výkopu.
G (stoka ve spádu po západní straně „paneláků“ přes silnici a navážku k Olešce). Tady se stavba potýká
s nezakreslenou starou funkční i nefunkční kanalizací, obchází dosud funkční septik, dále s nezaměřenými
elektropřípojkami, v prostoru hlavní komunikace i s nejstarším a též neumístěným plynovodním vedením
(páteřní středotlaký plynovod). I tak se firmě podařilo překonat všechny tyto nástrahy a tato stoka bude do
konce měsíce dokončena. Zadokumentován byl i nedobrý původní stav opěrné zídky u lomské bytovky, kde
se kanalizační vedení přiblíží na minimální vzdálenost.
H2,3,4 (stoka z Výsluní dolů k hlavní silnici). Práce započaly v nejhornější části v nezpevněné cestě pod
Chymkovými.
H1 (od Máslových k č.p. 37 a „parlamentu“ č.p. 188). Velmi komplikované vedení kanalizace, kde dochází
ke kolizi a přepojování dešťové kanalizace od domů i sběrné kanalizace z Výsluní). Tento zimní asfalt bude
ukončením stavby (tj. i přípojek k jednotlivým domům) odstraněn a komunikace v celé šíři odfrézována a
poté položen finální asfaltový koberec finišerem).
G1,2,3 (jsou stoky směřující k jednotlivým bytovým domům). G1 k lomské bytovce je dokončena včetně
přeložky vodovodu v komunikaci. G2 k č.p. 278-280 bude zahájena v příštím týdnu a G3 se dokončuje.
K (stoka od prodejny Autodíly Bareš směrem na Stáňov č.p. 131). Vedení v této ose je prakticky před
dokončením, pro toto období bude ukončeno u silnice II. tř. na Kundratice. Jedná se o druhou páteřní síť,
která bude přivádět splašky od Kundratic. Stavební firma zde provedla i kvalitní uvedení do původního
stavu přeložením zámkové i žulové dlažby před bytovými domy.
O, O1 (od stoky K podél řadových garáží nahoru). Zde dochází ke kolizi s původní sběrnou kanalizací, je
třeba tuto přepojovat a zachovat funkční. Po přepojení domů na novou kanalizaci a ČOV bude původní
stará kanalizace sloužit jako dešťová kanalizace, protože dešťová voda ze zpevněných ploch ale i ze svodů
ze střech nesmí nikde vtékat do splaškové kanalizace. Tj. musí být v celé kanalizační síti oddělená dešťová
kanalizace od splaškové.
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ČOV (stavba čističky na nejdolnějším konci Košťálova směrem na Semily). Je vybetonována základová
deska a je prováděna montáž armatury stěn a instalován vysoký stavební jeřáb. Provoz na komunikaci II.
třídy je sice obousměrně obnoven, je však snížena rychlost a je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
ČS (jediná čerpací stanice, umístěná na stoce C v dolní části Košťálova). Zde stavební práce dosud nezačaly,
došlo zde k jinému zjištění geologického podloží při zakládání stavby, než bylo zjištěno při geologickém
průzkumu při zpracovávání projektové dokumentace. Založení stavby je třeba upravit na nové, dříve
neznámé, skutečnosti.
Dále místostarosta předložil prvotní návrh - záměr na poskytnutí příspěvku na vybudování nových
kanalizačních přípojek k jednotlivým domů – soukromých částí. V obecné rovině navrhl postup, jakým
poskytovat a administrovat příspěvky Obce Košťálov jednotlivým majitelům nemovitostí. Uvedl, že veřejná
část přípojky (tedy ta, která je provedena zhotovitelem Eurovií/Syner a hrazena investorem Svazkem obcí)
bude ukončena nejčastěji šachtou nebo jiným přípojným bodem přiměřeně blízko za plotem na soukromém
pozemku majitele připojované nemovitosti. Od tohoto místa buduje kanalizační přípojku primárně na své
náklady jednotlivý stavebník – majitel připojovaného domu dle připravené (Obcí Košťálov uhrazené)
projektové dokumentace – tzv. Přípojkových listů. Žadatel o poskytnutí příspěvku by si žádost vyzvedl na
našem obecním úřadě společně s Přípojkovým listem a započal stavbu. Potrubí, nejčastěji dimenze 150 mm,
výjimečně 200 mm, a šachty by sám zakoupil u prodejce (například i v Košťálově). Zakázkou nebo
vlastními silami by provedl výkopové i pokládací práce a před zahrnutím by požádal o stavební kontrolu
správného umístění, podsypání, položení, sklonu a také, zdali je dešťová voda oddělena od splaškové vody.
Podpis obcí jedné z ustanovených osob o provedené kontrole musí být na žádosti uveden. Poté by mohlo
dojít k zakrytí výkopu a k přepojení na novou kanalizaci (opět s kontrolou obcí autorizované osoby, s jejím
podpisem). Poslední nutnou podmínkou dotace od obce je uzavření smlouvy na odkanalizování vod (s
budoucí úhradou stočného). Předběžně navrhovaná výše dotace by se pak pohybovala od 400 – 600 Kč za
metr délky přípojky a za příspěvek na případné šachty v přípojce dle projektové dokumentace. Jednotlivá
dotace by byla vyplácena bez dalšího dokládání faktur, pouze po odsouhlasení zastupitelstvem obce.
Závěrem místostarosta uvedl společně s PaedDr. Miloslavem Janatou, že navrhují i příspěvek pro vybrané
bytové domy (Košťálov č.p. 273 – 280) v zatím blíže nespecifikované výši na relativně komplikované
oddělení dešťové a splaškové kanalizace ve sklepních prostorách domů. Zastupitelé vzali výše uvedený
návrh na vědomí a dále se jím budou zabývat. V současné době se jedná pouze o první návrh, který bude
dopracován o konkrétní parametry.
Starostka předložila žádost Státního pozemkového úřadu ČR, Liberec o vyjádření k jejich záměru
převodu pozemků p. č. 747/2; 747/7 v k. ú. Košťálov. Jedná se o pozemky pod bývalým „prasečákem“
územním plánem určené k zastavění bytovými domy nebo domy pro hromadné bydlení (dle Územního
plánu BH P1). Obec Košťálov nemá na těchto pozemcích vlastní rozvojové záměry. V tomto znění bude
formulována odpověď SPÚ. Schváleno všemi hlasy.
Hlasování o znění odpovědi:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

V návaznosti na nápravu pochybení, zjištěném při dílčím přezkoumání hospodaření obce Košťálov
č.j. LK-084/14/Her starostka předložila návrh na nápravu porušení ustanovení §73 zákona o Obcích, kdy dle
názoru auditora musí odměna místostarostů za sledované období únor 2014 – říjen 2014 být vyplacena ve
stejné výši. Zúčtování nápravy dle přílohy č. 2 bude provedeno v zúčtovacím období 11/2014.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Zastupitelstvo rovněž všemi hlasy schválilo návrh na vyplacení jednorázového odchodného pro
bývalého starostu dle zákona.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy poskytnutí příspěvku ve výši 2 tis. Kč pro TJ Sokol Košťálov na
turnaj neregistrovaných hráčů, který se uskuteční 26.12.2014 v sokolovně. A dále příspěvek do výše 4 tis.
Kč na Vánoční Orient Show, která se koná v sobotu 20.12.2014 pro pořadatelky akce. Oba příspěvky
schváleny všemi hlasy.
Hlasování o poskytnutí dvou příspěvků:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů
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Starostka a místostarosta seznámili zastupitele s vývojem kolem záměru firmy Marius Pedersen na
vybudování kompostárny v blízkosti skládky TKO I. a II. etapa. Místostarosta přečetl nesouhlasné
stanovisko sdělené do protokolu z jednání Stavebního úřadu Semily dne 20.11.2014 o umístění stavby. Obec
Košťálov požaduje:
1. Posouzení EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) z důvodu zásahu do životního prostředí obce a
občanů (např. dopravní zátěž, možný zápach…)
2. Vzhledem k tomu, že se územní řízení týká i druhé etapy, kdy bude v prostoru skládky manipulováno
i s tzv. podsítnou složkou neznámého složení, nesouhlasíme se záměrem stavby kompostárny a také
z důvodu návaznosti na organizaci a evidenci návozu do skládky.
3. V případě povolení stavby kompostárny v I. i II. etapě příslušným úřadem požadujeme předchozí
projednání provozního řádu nového zařízení…
Zastupitelé znění požadavků vzali bez připomínek na vědomí.
Místostarosta seznámil přítomné se seznamem dlužníků za vodné v Kundraticích. Všem dlužníkům
byly odeslány dopisy s výzvou k úhradě pod pohrůžkou odpojení od řadu a ukončení smlouvy. Zastupitelé
se budou dluhy za vodné zabývat i na příštím zasedání, kde bude rozhodnuto o odpojení dlužníků.
Místostarosta navrhl zahájit zatím pouze administrativní a přípravné práce na rekonstrukci
elektrorozvaděče a rozvodů v domě Košťálov č.p. 37. Pro úvodní jednání o navýšení hodnoty jističů s ČEZ
Distribuce pověřil p. Karla Čermáka. K rekonstrukci elektrorozvodů je třeba přistoupit především z důvodu
nutné změny způsobu ohřevu teplé užitkové vody a vytápění. Obojí zatím probíhá pomocí plynových
spotřebičů v malých místnostech, což je často problematické z hlediska bezpečnosti a revizí. V této
souvislosti nájemníky požadovaná výměna oken nemůže být provedena z důvodu výrazně lepší těsnosti
nových oken. Proto je třeba omezit plynové spotřebiče na vaření a další ohřevy provádět elektřinou
v dvoutarifovém režimu. A právě stávající rozvodná skříň už neumožňuje další montáže spínacích
dvoutarifových hodin.
Hlasování o postupu prací:

Jednání skončeno v 21:15 hodin

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů
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Usnesení z veřejného 03/2014/NZ zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 1. prosince 2014 od 18 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s ch v a l u j e :
022/14
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Ivo Jiřička a Zdeňka Kopeckého.
Návrhovou komisi ve složení Karel Čermák a Věra Seidlová.
Mandátovou komisi ve složení Ivo Jiřiček a Lenka Barochová.
023/14
Navržený a doplněný program jednání.
024/14
Pronájem nemovitosti – pozemku p.č. 1733/1 v k.ú. Kundratice v majetku Obce Košťálov Mysliveckému
sdružení Skalice, o.s., IČ 45597011
025/14
Uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu“ s Městem Semily.
026/14
Uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků“ s Městem
Lomnice nad Popelkou.
027/14
Uzavření Příkazní smlouvy mezi Obcí Košťálov a Ing. Romanem Charvátem, Rolnická č. 1482, Vrchlabí, IČ
48625582. Předmětem plnění je činnost supervizora nad stavební zakázkou Kanalizace a ČOV Košťálov a
Kundratice a také ústní a telefonická konzultační činnost dalších stavebních zakázek příkazce.
028/14
Souhlasné vyjádření ke „Změně č. 1 souhrnného plánu sanace a rekultivace“ z května 2018 pro Eurovia
kamenolomy, a.s., Soukenné náměstí 115/6, Liberec
029/14
Znění odpovědi na žádost Státního pozemkového úřadu ČR, Liberec o vyjádření k jejich záměru převodu
pozemků p. č. 747/2; 747/7 v k. ú. Košťálov.
030/14
Nápravu porušení ustanovení §73 zákona o Obcích zjištěném při dílčím přezkoumání hospodaření obce
Košťálov č.j. LK-084/14/Her, viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
031/14
Vyplacení jednorázového odchodného pro bývalého starostu dle zákona.
032/14
Poskytnutí příspěvku ve výši 2 tis. Kč pro TJ Sokol Košťálov na turnaj neregistrovaných hráčů, který se
uskuteční 26.12.2014 v sokolovně.
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Příspěvek do výše 4 tis. Kč na Vánoční Orient Show, která se koná v sobotu 20. 12. 2014 .
033/14
Zahájení administrativních a přípravných prací na rekonstrukci elektrorozvaděče a rozvodů v domě č.p. 37
Košťálov.
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání z a m í t á :
034/14
Návrh investora stavby Krajské správy silnic Libereckého kraje na odprodej pozemku do majetku
Libereckého kraje za 800 Kč (20m2 x 40,- Kč/m2).
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání u k l á d á:
035/14
Vrátit se k řešení parkování v Nádražní ulici. Viz zápis výše a usnesení 021/14 z 18.11.2014

Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Ivo Jiřiček a Zdeněk Kopecký

V Košťálově 1. prosince 2014

Vyvěšeno: 12.12.2014
Svěšeno: 28.12.2014

