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Zápis z 05/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 7. března 2016 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Lenka Cincibusová, Ing. Miroslav Cincibus, Miroslav Doškař, Milan Havlík, Mgr. Pavlína
Hejsková Ph.D., PaedDr. Miloslav Janata, Věra Seidlová, Luboš Máslo, Ivo Jiřiček, Martin
Mikula a Zdeněk Kopecký. Prezenční listina - příloha č. 1.
Omluveni: Karel Čermák a Lukáš Kmínek.
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájila starostka Lenka Cincibusová, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 10
řádných členů zastupitelstva a jeden budoucí člen zastupitelstva jako náhradník za odstoupivší zastupitelku
Lenku Barochovou - zatím bez složení slibu a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhla Miroslava Doškaře a Zdeňka Kopeckého, do funkce zapisovatele
Milana Havlíka, za členy návrhové komise Luboše Máslo a Martina Mikulu. Do funkce ověřovatelů zápisu
byli navrženi Věra Seidlová a Ivo Jiřiček. Složení těchto komisí bylo jednomyslným hlasováním schváleno.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Poté starostka přečetla návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Košťálově
Projednání žádosti o příspěvek na individuální čistírnu odpadních vod
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy. Předložený program rovněž i s návrhem
na doplnění bodu Složení slibu nového zastupitele, který předložila starostka obce.
Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 1a
Starostka vyzvala Ing. Miroslava Cincibuse, náhradníka v pořadí volební strany Starostové pro Liberecký
kraj, ke složení slibu zastupitele ve znění zákona o obcích. Ing. Cincibus celý slib „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Košťálov a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ přečetl, stvrdil slovem „slibuji“ a svým
podpisem. Ing. Miroslav Cincibus se tak stal řádným zastupitelem Obce Košťálov. Listina s podpisem – viz
příloha č. 2 tohoto zápisu.
Ad 2
Starostka provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly splněny.
Ad 3
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy o přidělení bytu po p. Vladimíru Klímovi v domě s pečovatelskou
službou p. Aleně Rejňákové, dosud bytem Košťálov č.p. 142.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Ad 3a
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy o přidělení bytu v Košťálově č.p. 142 (Bucharka) po p. Aleně
Rejňákové slečně Ivaně Rejňákové. Zastupitelstvo současně ověřilo, že žádost sl. Rejňákové je v řádném
pořadí k přidělení.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů
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Ad 4
Starostka Lenka Cincibusová seznámila zastupitele se žádostí o vydání souhlasu se stavbou Domovní ČOV
pro rodinný dům Čikvásky č.p. 20 investorky p. Evy Pacholíkové, bytem tamtéž. Zastupitelé se v diskuzi
zabývali problematikou reálnosti stavby kanalizace a vodovodu v místní části Čikvásky. Na závěr diskuze
k tomuto bodu se zastupitelé shodli, že stavba oddílné kanalizace na Čikváskách je v horizontu několika let
nereálná, mimo jiné i proto, že tento záměr nelze zanést do Plánu rozvoje vodovodu a Kanlizace
Libereckého kraje z důvodů malého množství napojitelných domů a tedy krajně neekonomického
investičního nákladu na takovou stavbu. Zastupitelstvo souhlasí se stavbou individuální ČOV pro dům
Čikvásky č.p. 20 a současně je připraveno v případě podání žádosti o příspěvek na stavbu dle podmínek
Grantového programu takovou žádost podpořit.
Ad 5a
Místostarosta Milan Havlík tlumočil zastupitelům dotazy některých občanů na opětovné umístění
betonových zábran na „modrý most“ u Octárny k oddělení automobilové dopravy a chodců. Zastupitelstvo
přijme rozhodnutí na příštím nebo přespříštím zasedání.
Ad 5b
Dále místostarosta informoval o drobných terénních úpravách vpravo od místní komunikace směrem na
Výsluní. Dojde k vykácení náletových dřevin, srovnání terénu a osetí travním semínkem tak, aby plochy
mohly být následně sekány malotraktorem a nikoli pouze křovinořezy.
Ad 5c
Místostarosta informoval o činnostech, které jsou nyní prováděny k zajištění dokladové části k úspěšné
kolaudaci stavby kanalizace a ČOV a také jak probíhají reklamační řízení se zhotovitelem stavby:
 Zhotoviteli (Sdružení firem EUROVIA/SYNER) byl předán Reklamační protokol č. 1, kde na
kontrolním dni 14. 3. 2016 obdržíme odpověď s návrhem na opravy a sanace.
 Byla ukončena první vlna fakturace stočného. Uhrazeny byly, až na jednu, všechny vystavené
faktury.
 Zvlášť bude posouzen stav stok C a F a také části stoky K (v Košťálově před Stáňovem).
 Je současně vytvářen koncept Reklamačního protokolu č. 2 s dalšími zjištěnými a zjišťovanými
závadami.
 S majiteli nově dotčených pozemků (oproti schválené projektové dokumentaci) jsou uzavírány
smlouvy o právu provést stavbu. Jedná se o menší či větší posuny v trasování stok a veřejných částí
přípojek a ty po jejich skutečném geodetickém zaměření je třeba řádně s majiteli a na stavebním
(vodoprávním) úřadě projednat a povolit.
 V rámci projednávání smluv o právu provést stavbu, resp. změnu vyvstal požadavek jedné rodiny na
odpuštění/odečtení stočného na objem zahradního bazénu. Místostarosta k tomu uvedl, že připraví
podmínky pro takový postup (registrace bazénu u provozovatele a kontrola užití s prokázáním, že
vypuštění nebylo provedeno do oddílné kanalizace).
 Zastupitelé se měli možnost seznámit s plánem na asfaltování a sanovaní zpevněných cest, které
budou v rámci reklamačního řízení zhotovitelem kanalizace a v rámci běžných oprav z rozpočtu obce
provedeny v letošním roce.
Ad 5d
Obec se bude účastnit v dotačním programu určeným školám v rámci Programu obnovy venkova
Libereckého kraje. Projekt přispěje zvýšení bezpečnosti dětí ve škole a před školou. Pro provoz družiny
v prvním patře bude pořízen videovrátný a vchod do školy bude monitorován bezpečnostní kamerou se
záznamem.
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Ad 5e
Místostarosta předložil návrh na schválení Dodatku č. 1 Grantového programu Obce Košťálov na rok 2016.
Tímto Dodatkem se doplňuje oddíl VII. Poskytnutí příspěvku na věcné odměny za práci s mládeží a
Poskytnutí příspěvku na individuální ČOV v místech, kde není možné napojení na oddílnou kanalizaci.
Hlasování o ověření:

Jednání skončilo v 21:20 hodin.

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů
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Usnesení z 05/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 7. března 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov

Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání bere na vědomí:
026/16
Složení slibu člena zastupitelstva Ing. Miroslava Cincibuse podle § 69 odst.2 zákona o obcích (příloha č. 2)
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
027/16
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Luboš Máslo a Martin Mikula.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Zdeněk Kopecký
Navržený a doplněný program jednání.
028/16
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou p. Aleně Rejňákové , dosud bytem Košťálov č.p. 142.
029/16
Přidělení bytu v Košťálově č.p. 142 slečně Ivaně Rejňákové.
030/16
Dodatku č. 1 Grantového programu Obce Košťálov na rok 2016

Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

V Košťálově 7. února 2016

Vyvěšeno: 18.03.2016
Svěšeno:

03.04.2016

