Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne
29.3.2017
Přítomni: p. Zeman, Kameník, Konárková, Brandýský, Stárek, Zítko, Absolon
Hosté: Petr Brandýský, David Švestka, Iva Švestková, Jan Burian, Miloš Zeman
Navržený program:
1 – kontrola usnesení
2 – schválení rozpočtu na rok 2017
3 – projednání potřebných záležitostí, souvisejících se změnou
územního plánu obce
4 – schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky Mateřské
školy Koldín za rok 2016
5 - schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky obce Koldín
za rok 2016
6 – projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Koldín za rok 2016
7 - schválení hospodaření obce a závěrečného účtu obce za rok
2016
8 - směrnice o místním poplatku za odpady
9 – rekonstrukce koupelny obecního bytu
10 – zásahová jednotka – dotace plus vybavení
11 – informace k MŠ
12 – diskuse

Zastupitelstvo schvaluje :



ověřovatele zápisu, Tomáš Absolon, Jiří Stárek 5 - pro, 2 – zdržel se, 0 - proti
starosta obce pan Aleš Zeman navrhl doplnění programu o:







informace k vodnému a stočnému na rok 2017
oprava místních komunikací
zpevnění části obecního pozemku p.č. 1056/1 u č.p. 4
informace o možnosti ekologické likvidace rostlinných olejů
z domácností

zastupitelstvo obce schvaluje zařazení všech navržených bodů do programu 7 - pro, 0
– zdržel se, 0 - proti



kontrola usnesení – bez připomínek schváleno 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 - proti



projednání změn v návrhu rozpočtu obce na rok 2017 oproti původnímu návrhu –
Schválený rozpočet byl proti návrhu upraven v těchto bodech:
V příjmech:
Byla rozdělena položka 2310 2111 Vodné na Kč 200 000,- a na
2321 2111 Stočné 400 000,-. Tyto dva příjmy musí mít každý svoji rozpočtovou
skladbu.
Pol. 1122 byla navýšena o 20 000,- Kč na celkem 45 000,- Kč z důvodu vypočtené
daňové povinnosti za rok 2016, jejíž výše nebyla v době schvalování návrhu známá.
V této souvislosti byla provedena i úprava výdajů:
6399 5362 – navýšeno o 20 000,- Kč na celkem 45 000,- Kč.
6171 5321 – neinvestiční transfery obcím – navýšeno o 8 000,- Kč na celkem 10 000,5512 5139 - navýšeno na 60000,- Kč
schváleno 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 - proti



změna územního plánu obce - zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny ÚP
Koldín, která bude obsahovat:
o změnu funkčního využití p. p. č. 51/3, st. p. č. 1/1, ½ a 202 v k. ú. Koldín
(navrhovatelé - Mgr. Andrea Regentová, Farma Koldín, s. r. o.),
o změnu funkčního využití p. p. č. 732/2, st. p. č. 190, 191, 192 a 195 v k. ú.
Koldín (navrhovatelé - Mgr. Andrea Regentová, Farma Koldín, s. r. o.),
o změnu funkčního využití p. p. č. 3403 v k. ú. Koldín (navrhovatel - SCHIPRO, s.
r. o.),
o změnu funkčního využití p. p. č. 3261 a 3262 v k. ú. Koldín (navrhovatel - p.
Aleš Zeman),
o změnu funkčního využití p. p. č. 593/4, 3363, 3362, 3156 a 4427/6 v k. ú.
Koldín (navrhovatel - obec Koldín),

 zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Koldín pana Aleše Zemana jednáním za
obec o změně ÚP Koldín
zastupitelstvo obce rozhodlo o způsobu úhrady změny UP, veškeré náklady hradí
obec, odhadovaná částka cca 60000,- Kč

schváleno 6 - pro, 1 – zdržel se, 0 – proti


schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky Mateřské školy Koldín za rok 2016

Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek Mateřské školy Koldín, okres Ústí nad
Orlicí za rok 2016, zisk ve výši 7 455,75 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ za rok 2016 v podobě rozvahy, kde aktiva
a pasiva činí 2 065 452,63 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy.
Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku :
Hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu.



schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky obce Koldín za rok 2016
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce Koldín, za rok 2016, ztrátu ve výši
220 991,86 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2016 v podobě rozvahy, kde aktiva a
pasiva činí 47 813 346,74 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy.



z
projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koldín za rok 2016

Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


schválení hospodaření obce a závěrečného účtu obce za rok 2016
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce Koldín, za rok 2016, ztrátu ve výši
220 991,86 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2016 v podobě rozvahy, kde aktiva a
pasiva činí 47 813 346,74 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy.

Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 bez
výhrad.


Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2017 ve výši:
Příjmy 5 235 400,- Kč
Výdaje 4 744 000,- Kč
Financování : 238 600,Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu na straně výdajové je 3111 5331 =
425 000,- Kč.
Rozpočet byl schválen jako přebytkový.
Schválený rozpočet byl proti návrhu upraven v těchto bodech:
V příjmech:
Byla rozdělena položka 2310 2111 Vodné na Kč 200 000,- a na
2321 2111 Stočné 400 000,-. Tyto dva příjmy musí mít každý svoji rozpočtovou
skladbu.

Pol. 1122 byla navýšena o 20 000,- Kč na celkem 45 000,- Kč z důvodu vypočtené
daňové povinnosti za rok 2016, jejíž výše nebyla v době schvalování návrhu známá.
V této souvislosti byla provedena i úprava výdajů:
6399 5362 – navýšeno o 20 000,- Kč na celkem 45 000,- Kč.
6171 5321 – neinvestiční transfery obcím – navýšeno o 8 000,- Kč na celkem 10 000,5512 5139 – navýšeno na 60000,- Kč
7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti

















směrnice o místním poplatku za odpady – cena za svoz odpadů se nemění, zůstává 300,- Kč
pro každého občana s trvalým pobytem v obci, obec přispívá částkou 370,- Kč na každého
občana schváleno
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kalkulace poplatku za odpad na rok 2017,
který vzalo zastupitelstvo na vědomí. Protože se výše poplatku nemění, nebude se měnit ani
vyhláška o místním poplatku za odpad.
7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
rekonstrukce koupelny obecního bytu – zastupitelstvo schválilo rekonstrukci, pronajímatel a
nájemce se budou podílet na celkových nákladech každý jednou polovinou schváleno 7 - pro,
0 – zdržel se, 0 – proti
zásahová jednotka – zastupitelstvo schválilo nákup pracovních oděvů pro část zásahové
jednotky ve výši 60000,- Kč, dále zastupitelstvo schválilo návrh žádosti na poskytnutí dotace
na nákup automobilu pro zásahovou jednotku, vyřízení žádosti zajistí starosta SDH Luděk
Brandýský 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
informace k provozu MŠ – obec nebude podepisovat dohody o spádových obvodech, bude
řešeno individuálně s každou obcí, příjmání do MŠ standardně v rámci zápisu do MŠ – bez
hlasování
informace k vodnému a stočnému – vodné pro rok 2017 se nemění, stočné navrženo dle
požadavku SFŽP ve výši 38,- Kč/m3, schválení proběhne na příštím zasedání zastupitelstva
obce 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
oprava místních komunikací – dokončení oprav, které nebyly provedeny v roce 2016, nabídku
na opravy zpracuje KSB Pardubice 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
zpevnění části obecního pozemku p.č. 1056/1 – zastupitelstvo schvaluje návrh Petra Zítka
6 - pro, 1 – zdržel se, 0 – proti
informace o možnosti ekologické likvidace rostlinných olejů z domácností – starosta
informoval zastupitelstvo o nabídce firmy Černohlávek OIL, likvidace olejů je zdarma,
zastupitelstvo souhlasí, starosta obce domluví podrobnosti – bez hlasování
diskuse –
diskuse starosta seznámil zastupitelstvo s odhadními cenami obecních a soukromých
pozemků –
Info Lukaš Pinkas –navrhuje náhradu za pozemek ČOV formou směny za jiný pozemek
Petr Brandýský. – požaduje zaměření a případný následný odkup případně směnu – dle
výsledku zaměření
info dopis Františka Brandýského – starosta přečetl dopis , zastupitelstvo pověřilo starostu a
místostarostu vypracováním odpovědi

Usnesení :

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.1/3/2017


Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2017 ve výši:
Příjmy 5 235 400,- Kč
Výdaje 4 744 000,- Kč
Financování : 238 600,Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu na straně výdajové je 3111 5331 =
425 000,- Kč.
Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 2/3/2017
 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na změnu územního plánu obce, všechny změny
na náklady obce

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 3/3/2017

Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek Mateřské školy Koldín, okres Ústí nad
Orlicí za rok 2016, zisk ve výši 7 455,75 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ za rok 2016 v podobě rozvahy, kde aktiva
a pasiva činí 2 065 452,63 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy.
Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku :
Hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu.

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 4/4/2017
 Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský obce za rok 2016
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce Koldín, za rok 2016, ztrátu ve výši
220 991,86 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2016 v podobě rozvahy, kde aktiva a
pasiva činí 47 813 346,74 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy.

Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 bez
výhrad.

Datum vyhotovení zápisu: 12.4.2017

Zapsal: Kameník

Ověřil: Absolon

Stárek

Č.j. OUKOLD/0326/2016
Počet listů: 6
Spisový znak: 101.2.1

