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Zápis z 07/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov, konaného 4. dubna 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, Věra Seidlová a Martin Mikula. Prezenční listina - příloha č. 1.
Jednání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednání zahájila starostka Lenka Cincibusová, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 13
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 Věra Seidlová a Ivo Jiřiček. Složení těchto komisí bylo jednomyslným hlasováním schváleno.
Hlasování o návrhu: pro 13 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
Projednání záměru nákupu pozemku p.č. 269/1 a p.č. 139/1 v k.ú. Košťálov
Zadání zpracování projektové dokumentace akce „Vodovod Kundratice – střed“
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli zvoleni všemi hlasy.
Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Starostka provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly splněny.
Ad 3
Starostka Lenka Cincibusová a místostarosta Milan Havlík zveřejnili záměr nákupu pozemků p.č. 269/1 o
výměře 606 m2 a pozemku p.č. 808 m2 , oba v k.ú. Košťálov. V prvním případě se jedná o pozemek
dotčený stavbou kanalizace a ve druhém pozemek stejného majitele, kdy, pokud dojde k dohodě o nákupu
pozemku, majitel požaduje prodej obou současně. Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru
Ad 4
Starostka informovala, že bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a posílení
části vodovodu Kundratice - střed. Místostarosta k tomu doplnil, že projektant bude vyzván i ke zpracování
studie na možnost propojení zásobování vodou sítě Košťálov se sítí Kundratice.
Ad 5a
Místostarosta předložil žádost p. Stanislavy Kloboučkové, bytem Košťálov č.p. 320, o odkoupení obecního
pozemku p.č. 249 v k. ú. Košťálov. Zastupitelstvo vyslovilo předběžný souhlas s prodejem části pozemku,
který vznikne oddělením v místě vedení místní komunikace tak, aby na zbytkovém obecním pozemku
zůstala místní komunikace. Odměření za přítomnosti zástupce obce zajistí žadatel. Zastupitelstvo souhlasí se
zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 249 v k. ú. Košťálov.
Ad 5b
Starostka přečetla žádost p. Miroslava Kose o příspěvek na „Čarodějnické country odpoledne“, které se bude
konat v sobotu 30. dubna 2016 od 14 hodin na hřišti u sokolovny. Zastupitelstvo všemi hlasy poskytnutí
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příspěvku zamítlo se zdůvodněním, že tato nová akce termínově koliduje s již tradičně pořádanou a divácky
navštěvovanou akcí „Čarodějnice v Kundraticích“.
Ad 5c
Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem na generální opravu střechy a zateplení bytového domu
Košťálov č.p. 300/301, dle projektové dokumentace Ing. Ondřeje Zummera. Vzhledem k současnému stavu,
kdy jsou byty v nástavbě opakovaně napadány plísněmi a poškozovány zatékáním, je třeba zvolit řešení
komplexní včetně zateplení nosné konstrukce z traverz, výměny střešních oken a zateplení celého objektu.
Zastupitelstvo projevilo souhlas s návrhem řešení a vypracováním prováděcí projektové dokumentace Ing.
Ondřejem Zummerem, IČ 28828089.
Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6a
Místostarosta předložil návrh na vypracování návrhu řešení ploch za restaurací Slávie - parkoviště, klidová
a rekreační zóna pro návštěvníky restaurace a zázemí bytového domu č.p. 182. Současně navrhl, aby
vypracováním studie byl pověřen Ing Aleš Kožnar, jako projektant rekonstrukce vlastní budovy restaurace a
penzionu. Zastupitel PaedDr. Miloslav Janata navrhl, aby se napřed učinil dotaz u Ing. Arch Vladimíry
Jínové, protože se domnívá, že už řešení plochy má zpracované. Místostarosta po diskuzi dal hlasovat o
protinávrhu (ten získal dva hlasy) a poté o návrhu vlastním, který získal většinovou podporu 11 hlasů. Návrh
řešení ploch bude zadán Ing. Aleši Kožnarovi.
Hlasování o protinávrhu:
pro 2 hlasy proti 11 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Hlasování o návrhu: pro 11 hlasů proti 2 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Jednání skončilo v 20:30 hodin.

Zasedání ZO 07/2016
04.04.2016
body 040- 042/16
Strana 3 (celkem 3)

Usnesení z 07/2016 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 4. dubna 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 :
040/16
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou 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.
041/16
Návrh na generální opravu střechy a zateplení bytového domu Košťálov 300/301 dle projektové
dokumentace Ing. Ondřeje Zummera.
042/16
Návrh na vypracování studie řešení ploch za restaurací Slávie - parkoviště, klidová a rekreační zóna pro
návštěvníky restaurace a zázemí bytového domu č.p. 182 od Ing. Aleše Kožnara.

V Košťálově dne 4. dubna 2016
Zapsal:
Ověřil:

Milan Havlík
Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno: 18.04.2016
Svěšeno: 04.05.2016

