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Zápis z 06/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 21. března 2016 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni: Lenka Cincibusová, Ing. Miroslav Cincibus, Karel Čermák, Miroslav Doškař, Milan Havlík,
Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., PaedDr. Miloslav Janata, Lukáš Kmínek, Luboš Máslo, Ivo
Jiřiček, Zdeněk Kopecký. Prezenční listina - příloha č. 1.
Omluveni: Věra Seidlová a Martin Mikula
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájila starostka Lenka Cincibusová, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 11
členů zastupitelstva 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 Lukáše Kmínka. Do funkce ověřovatelů zápisu
byli navrženi Karel Čermák 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Dotace z Grantového programu obce Košťálov – schválení žádostí pro r. 2016
Nájemní smlouva na poz. p.č. 718/4 v k.ú. Košťálov
„Bezpečná doprava, chodník Košťálov – Kundratice“ – změna dodavatele projektové dokumentace
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy.
Hlasování: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Starostka provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly splněny.
Ad 3
Místostarosta Milan Havlík předložil zastupitelům k závěrečnému projednání žádosti organizací a spolků o
příspěvky z Grantového programu Obce Košťálov na rok 2016. Seznámil rovněž zastupitele s doporučením
Kontrolního výboru zastupitelstva obce, který na svém zasedání 16. března 2016 všechny žádosti posoudil a
shodl se na společném návrhu. Po projednání a diskuzi nad jednotlivými žádostmi byly příspěvky
z Grantového programu Obce Košťálov na rok 2016 schváleny všemi hlasy. Seznam poskytnutých
příspěvků – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Ad 4
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Košťálov na straně pronajímatele
a ZD Košťálov a.s., 512 02 Košťálov č.p. 317, IČ 00128881, na straně nájemce pozemku p.č. 718/4
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 560 m2 za cenu 2 Kč za m2 a rok. Jedná se o pozemek pod sídlem
společnosti – tzv. „papírák“.
Hlasování o návrhu:

pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Ad 5a
Starostka Lenka Cincibusová předložila cenovou nabídku Ing. Tomáše Raka, Truhlářská 263/24, Hradec
Králové, IČ 74156179, na vytvoření projektové dokumentace na projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky
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v Košťálově a Kundraticích – I. Etapa“. Jedná se o vytvoření projektové dokumentace způsobilé k žádosti o
dotaci na vybudování nového chodníku od firmy TREVOS po dolení autobusovou zastávku v Kundraticích
v celkové délce 1 700m s předpokládanými investičními náklady cca 11 mil. Kč bez DPH. Cenová nabídka
činí 295 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo schválilo přijetí cenové nabídky všemi hlasy a ukládá starostce
uzavřít smlouvu o dílo.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5b
Následně předložila starostka cenovou nabídku firmy EGRANT s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec
Králové, IČ 031 65 400, na dotační management – Zpracování žádosti o dotaci na „Bezpečné a bezbariérové
chodníky v Košťálově a Kundraticích – I. Etapa“. Cenová nabídka činí 30 tis. Kč bez DPH za vypracování
žádosti, 3% ze získané podpory bez DPH a 20 tis. Kč bez DPH za závěrečné vyhodnocení akce.
Zastupitelstvo schválilo přijetí cenové nabídky všemi hlasy a ukládá starostce uzavřít smlouvu o dílo.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6a
Místostarosta předložil cenovou nabídku firmy CTS corp., s.r.o., Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7, IČ
270 998 873 a návrh na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace nutné k podání žádosti o dotaci
(studie proveditelnosti) na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro výjezdovou jednotku
JPOIII Košťálov. Cenová nabídka činí 199 000,- bez DPH. Zastupitelstvo schválilo přijetí cenové nabídky a
uzavření Smlouvy o dílo všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6b
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy uzavření kupní smlouvy mezi obcí Košťálov na straně prodávající a p.
Janem Vejnarem, bytem Košťálov, Kundratice č.p. 123, na straně kupující, na prodej pozemku p.č. 2040/21
o výměře 96m2 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou bez č.p. na tomto pozemku a pozemku p.č. 2040/24
o výměře 528 m2 (ostatní plocha), vše za úhrnnou cenu 200 000,- Kč, poplatky a daně spojené s prodejem
hradí nabyvatel.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6c
Starostka Lenka Cincibusová předložila návrh na podání žádosti o dotaci z programu č. 2.1 - Program
obnovy venkova Libereckého kraje v dotačním titulu DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací,
chodníků…. Zastupitelstvo všemi hlasy souhlasí s podáním žádosti a vyčleněním finančních prostředků na
vlastní podíl žadatele.
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6d
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu po p. Emmě Wágnerové v Domě s pečovatelskou službou p.
Jaroslavě Rosenbergové, dosud bytem Košťálov č.p. 311.
Hlasování o přidělení: pro 11 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/a 0 hlasů

Ad 6e
Zastupitelstvo rozhodlo o provedení deratizace v období od 2.5. 2016 do 6.6.2016.
Ad 6e
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy požádat v dotačním Programu ochrany vod Libereckého kraje o dotaci
na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodního řadu v úseku Kundratice střední část.
Jednání skončilo v 20:30 hodin.

Zasedání ZO 06/2016
21.03.2016
body 031- 039/16
Strana 3 (celkem 3)

Usnesení z 06/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 21. března 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
031/16
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Karla Čermáka a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Luboš Máslo a Lukáš Kmínek.
Mandátovou komisi ve složení Miroslav Doškař a Zdeněk Kopecký
Navržený a doplněný program jednání.
032/16
Příspěvky z Grantového programu Obce Košťálov na rok 2016 Seznam poskytnutých příspěvků – viz příloha č. 2
tohoto zápisu.
033/16
Uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Košťálov na straně pronajímatele a ZD Košťálov a.s., 512 02 Košťálov č.p.
317, IČ 00128881 na straně nájemce, pozemku p.č. 718/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 560 m2 za cenu 2
Kč za m2 a rok.
033/16
Cenovou nabídku firmy EGRANT s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ 031 65 400, na dotační
management – Zpracování žádosti o dotaci na „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Košťálově a Kundraticích – I.
Etapa“.
034/16
Cenovou nabídku Ing. Tomáše Raka, Truhlářská 263/24, Hradec Králové, IČ 74156179, na vytvoření projektové
dokumentace na projekt „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Košťálově a Kundraticích – I. Etapa“.
035/16
Cenovou nabídku firmy CTS corp., s.r.o., Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7, IČ 270 998 873 a návrh na uzavření
smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace nutné k podání žádosti o dotaci (studie proveditelnosti) na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky.
036/16
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Košťálov na straně prodávající a p. Janem Vejnarem, bytem Košťálov, Kundratice
č.p. 123, na straně kupující na prodej pozemku p.č. 2040/21 o výměře 96 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou
bez č.p. na tomto pozemku a pozemku p.č. 2040/24 o výměře 528 m2 (ostatní plocha), oba v k.ú. Košťálov, vše za
úhrnnou cenu 200 000,- Kč. Poplatky a daně spojené s prodejem hradí nabyvatel.
037/16
Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje v dotačním titulu DT 4 – oprava a výstavba
místních komunikací, chodníků… a vyčleněním finančních prostředků na vlastní podíl žadatele.
038/16
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou p. Jaroslavě Rosenbergové, dosud bytem Košťálov č.p. 311.
039/16
Podání žádosti v dotačním Programu ochrany vod Libereckého kraje o dotaci na vypracování projektové dokumentace
rekonstrukce vodovodního řadu v úseku Kundratice střední část.
V Košťálově 21. března 2016
Zapsal:
Milan Havlík
Ověřil:
Karel Čermák a Ivo Jiřiček
Vyvěšeno: 30.03.2016
Svěšeno: 15.04.2016

