
 
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín 

dne 23.1.2017 
 
 
 

Přítomni:  Zeman,  Kameník, Konárková, Brandýský,  Stárek,  Zítko 
 
Omluven: Tomáš Absolon 
 
Hosté:  Miluše Zemanová, Miloš Zeman, Petr Brandýský, David Švestka,  
 
Navržený program: 
 
 
 
1- příprava rozpočtu obce na rok 2017 

2- odkup pozemku pro nový vrt  

3- úprava nájemní smlouvy obecních zemědělských pozemků 

4 – diskuse 

 
 
 

Průběh zasedání: 
 
 

▪ Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu, Jiří Stárek, Petr Zítko 6 - pro, 0 – zdržel se, 
0-proti 

▪ Starosta obce navrhl zapisovatele – Karel Kameník 6 - pro, 0 – zdržel se, 0-proti 
▪ Starosta obce navrhl úpravu a doplnění programu  
▪ Upravený a doplněný program :  

 
1.Kontrola usnesení 

2.Projednání návrhu na změnu nájemní smlouvy 

3. Projednání odkupu pozemků pro nový vrt 

4.Projednání žádosti stacionáře Ústí nad Orlicí o příspěvek na provoz 



5.Projednání žádosti kulturně sportovního klubu o sídlo na OU 

6.Problematika SDH Koldín a zásahové jednotky 

7. Rozpočet na rok 2017 

▪ Luděk Brandýský navrhl doplnění programu o bod 8 – zápis z minulého zasedání 

zastupitelstva 

▪ Navržený program včetně bodu 8 schválen - 6 - pro, 0 – zdržel se, 0-proti 

▪ 1. Kontrola usnesení – na minulém zasedání zastupitelstva nebylo přijato žádné 

usnesení 

▪ 2 V průběhu jednání o změně nájemní smlouvy byl návrh vzat zpět. 

▪ Na základě zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9.1.2017 se vyjádřila 

p.Zemanová, která podrobně vysvětlila a  objasnila okolnosti za kterých byla smlouva na 

pronájem obecních zemědělských pozemků uzavřena .  Zastupitelé konstatovali že jim toto 

vysvětlení stačí nezpochybňují a uznávají platnost uzavřené nájemní smlouvy na obecní 

zemědělské pozemky,potvrzují hlasováním 

▪                                                                                             5-pro  , 1-zdržel (Aleš Zeman) 0-proti  

 
3.  Zastupitelé se vyjadřovali  k pozemku pod novým vrtem. Paní Miluše Zemanová byla 
dotázána, jak se staví k možnosti prodeje pozemků pro nový vrt, místo darovací smlouvy. O 
prodeji pozemku neuvažovala  poukázala na skutečnost, že 30.11.2016 na zasedání 
zastupitelstva byla předložena  podepsaná darovací smlouva na zmiňované pozemky bez 
jakýchkoliv dalších podmínek,která nebyla zastupitelstvem přijata. Paní Zemanová je 
ochotna nadále jednat. Zastupitelstvo obce navrhuje zajištění odhadu ceny pozemku pod 
novým vrtem. 

Domluveno následující: obec zajistí odhad ceny pozemků pod novým vrtem 5 - pro, 
1– zdržel se(Aleš Zeman), 0-proti 
 

▪ 4. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro Stacionář Ústí nad Orlicí, jehož 
klientem je koldínský občan Aleš Sláma. Příspěvek činí 5000,- Kč. 6 - pro, 0 – zdržel 
se, 0-proti 

▪ 5. KSK – bylo projednáno již na minulém zasedání zastupitelstva obce, zastupitelstvo 
obce schvaluje sídlo na adrese Koldín 15(budova OU) 6 - pro, 0 – zdržel se, 0-proti 

▪  
▪ 6. SDH Koldín a zásahová jednotka obce – starosta obce vysvětlil důvody neúčasti 

starosty a místostarosty obce na výroční valné hromadě SDH, poukázal na ochlazení 
vztahů mezi vedením SDH a vedením obce, vyjádřil se k situaci se zásahovou 
jednotkou, obdržel návrh od SDH na složení zásahové jednotky, požaduje alespoň 
dva kandidáty na velitele, požaduje jmenovaného zástupce velitele zásahové 
jednotky, dotázal se na zástup velitele v jeho nepřítomnosti, měl by problém se 
zástupcem v případě, že by musel zastupovat strojník František Brandýský, zejména 
vzhledem k doposud řádně nepředaným materiálem v souvislosti s rozvázáním 
pracovního poměru Františka Brandýského na obci.  



Starosta obce zdůraznil nutnost oboustranné spolupráce s SDH i členy zásahové 
jednotky 
Starosta hasičů poukázal na problém se zajištěním vhodných kandidátů na pozici 
velitele i zástupce, vyjádřil názor, že si neumí představit fungování jednotky bez 
Františka Brandýského. Složení zásahové jednotky diskutoval s nadřízenými orgány 
SDH. Snaží se zajistit co nejlepší dosažitelnost členů zásahové jednotky. Bude se 
snažit zajistit zástupce zásahové jednotky. 
Diskuse se uzavřela oboustrannou shodou na nutnosti jmenování zástupce zásahové 
jednotky. V případě jmenování zástupce je na velitele navržen  Rudolf Vavruška. 
Bez hlasování 

▪ 7. Dokončení přípravy návrhu rozpočtu obce na rok 2017 – byly doplněny chybějící 
položky a vysvětleny nejasné položky rozpočtové skladby z minulého zasedání.  
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2017 - Schváleno 6 - pro, 0 – 
zdržel se, 0-proti 

▪ 8. Tento bod byl projednán v průběhu diskuse k předchozím bodům, navrhovatel 
Luděk Brandýský souhlasí s tím, že není nutné nadále projednávat 

▪ 9. Místostarosta obce navrhl na závěr doplnění programu o bod 9. - schválení 
hospodaření obce pro rok 2017 podle rozpočtového provizoria, schváleno 6 - pro, 0 – 
zdržel se, 0-proti 

 
 
 

Usnesení: 
 
 
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.1/2/2017 
 

●   Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpět vzetí návrhu na změnu nájemní smlouvy, 

a uznává platnost uzavřené nájemní smlouvy na obecní zemědělské pozemky. 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.2/2/2017  
 

● Zastupitelstvo obce, bude nadále jednat o možnosti nákupu pozemků pod 

nový vrt, obec zajistí odhad ceny pozemků pod novým vrtem  

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.3/2/2017 
 

● Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro Stacionář Ústí nad Orlicí, jehož 

klientem je koldínský občan Aleš Sláma. Příspěvek činí 5000,- Kč 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.4/2/2017 
 

● Zastupitelstvo obce schvaluje sídlo pro kulturně sportovní klub KSK Koldín na 

adrese Koldín 15 



Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.5/2/2017 
 

● Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce pro rok 2017 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.6/2/2017 
 

● Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce podle rozpočtového 

provizoria až do schválení řádného rozpočtu obce pro rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  


