
 
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 

25.11.2017 

 
Přítomni:  p. Zeman,  Kameník, Konárková, Brandýský, Stárek, Zítko, Absolon 
 
Hosté: Luboš Šeda, Petr Brandýský 
 
 

 Navržený program:  

 

1 – kontrola usnesení  

2 – projednání žádostí o odkup částí obecních pozemků č.p. 

15/2, 1056/1, 1055/9, 82/1  

3 – informace o stavu převodu části majetku římskokatolické 

církve v obci Koldín(kostel, hřbitov)  

4 – projednání žádosti MAS o pravidelný příspěvek  

5 – projednání modernizace ekonomických informačních 

systémů pro MŠ Koldín  

6 – projednání rozpočtové změny 6/2017(vyúčtování energií), 

případně dalších rozpočtových změn dle rozhodnutí 

zastupitelstva obce(nákup laviček)  

7 - diskuse  
 

 

 
 
 



 

 

Zastupitelstvo projednalo :  
 
 

 ověřovatele zápisu, Jiří Stárek, Zdenka Konárková 7-  pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 

 zapisovatel  Karel Kameník zastupitelstvo schválilo 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 

 starosta obce pan Aleš Zeman navrhl doplnění programu o: 
 

 kanalizace – navýšení stočného 
 příprava projektu komunitního centra v budově bývalé ZŠ 
 výměna vodoměrů 
 zatrubnění příkopů na Nové čtvrti 

 
 

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

 kontrola usnesení – bez připomínek, všechny úkoly, vyplývající z usnesení byly 
splněny schváleno 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 - proti 

 

 žádost Petra Zítka o odkup části pozemku 1056/1 schváleno  6 – pro 1 - zdržel se  0 – 
proti. Na úřední desce bude vyvěšen záměr prodeje pozemku 
 

 žádost Daniely Dostálkové  o odkup části pozemku 1055/9, žádost byla zamítnuta, 
způsob využití pozemku bude předmětem dalšího jednání  schváleno  7 – pro 0 - 
zdržel se  0 – proti 
 

 žádost Ladislava a Hany Marholdových o odkup pozemku p.č. 15/2 o výměře 14 m2, 
schváleno  7 – pro 0 - zdržel se  0 – proti za předpokladu umožnění dalšího využívání 
cesty pro občany 
 

 žádost Ivety Brandýské o odkup části pozemku p.č. 82/1. žádost byla zamítnuta  7 – 
pro 0 - zdržel se  0 – proti 

 

 starosta obce informoval zastupitele o smlouvě o převodu majetku církve(kostel, 
hřbitov) na obec. Čeká se na dodání smlouvy o převodu ze strany církve. 
 

  zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro MAS Nad Orlicí. Výše příspěvku je 10,- Kč 
na obyvatele obce 7 -  pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 
 

 zastupitelstvo schválilo modernizaci informačních systémů pro MŠ Koldín 7 -  pro, 0 – 
zdržel se, 0 – proti 
 



 zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny a zápis finančního výboru o provedené 
kontrole 
 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017: 

Výdaje:  5512 5139  Kč   25 000,- 

    6171 5153  Kč   30 000,- 

               6171 5169  Kč -55 000,- 

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 19 749,- 

a v této souvislosti schvaluje i rozpočtové opatření č 7/2017: 

Příjmy:           4111  Kč 19 741,-  

Výdaje: 6114 5021  Kč  12 000,- 

   6114 5139   Kč    3 749,- 

   6114 5169  Kč    3 000,- 

   6114 5175  Kč    1 000,- 

 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017: 

Výdaje: 3429 5229  Kč +3700,- 

Výdaje: 6171 5139  Kč -3700,- 

 

Finanční výbor předložil zastupitelstvu zápis z provedené kontroly pokladní hotovosti 

v pokladně obce, která byla provedena 25.11.2017. Nebyly zjištěny závady. Pokladní 

hotovost obce souhlasí s účetním stavem a činí 191 637,- Kč. 

 
 
zastupitelstvo schválilo 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 

 

 

 starosta obce informoval zastupitelstvo o navýšení stočného pro rok 2018 - dle 
podnětu poskytovatele dotace a dle finanční analýzy, navýšení bude o 1,- Kč/m3 ,  
zastupitelstvo schvaluje návrh dohody s panem Slámou o provedení kanalizační 
přípojky, obec zajistí finální úpravu komunikace do původního stavu   
zastupitelstvo schválilo 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 
 

 zastupitelstvo schválilo provedení výměny všech vodoměrů v roce 2018, akutní případy 

budou řešeny přednostně  7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 
 

 zastupitelstvo schválilo provedení zatrubnění příkopů na Nové čtvrti dle nabídky 
Petra Fibikara 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 
 

 starosta obce informoval zastupitele o možnostech a podmínkách vybudování 
komunitního centra v budově bývalé školy, pouze info bez hlasování 
 



 v rámci diskuse – zastupitelé obce jsou znepokojeni, že ani po opakovaných výzvách 
zatím nedošlo k napojení farmy Koldín na obecní kanalizaci. Bude dále řešeno přes 
vodoprávní úřad.  
 

 
 

 

Usnesení : 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.1/11/2017 

 

 zastupitelstvo obce zamítá žádost Daniely Dostálkové  o odkup části pozemku 1055/9  

 zastupitelstvo obce zamítá žádost Ivety Brandýské o odkup části pozemku 82/1 
 zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 15/2 o výměře 14 m2, 

tento záměr bude vyvěšen na úřední desce 

 zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku  p.č. 1056/1, tento záměr 
bude vyvěšen na úřední desce 

 
 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 2/11/2017 

 

 zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro MAS Nad Orlicí. Výše příspěvku je 10,- Kč 
na obyvatele obce 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 3/11/2017 

 

 zastupitelstvo schválilo modernizaci informačních systémů pro MŠ Koldín 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 4/11/2017 

 
 zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny a zápis finančního výboru o provedené 

kontrole 
 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017: 

Výdaje:  5512 5139  Kč   25 000,- 

    6171 5153  Kč   30 000,- 

               6171 5169  Kč -55 000,- 

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 19 749,- 

a v této souvislosti schvaluje i rozpočtové opatření č 7/2017: 

Příjmy:           4111  Kč 19 741,-  



Výdaje: 6114 5021  Kč  12 000,- 

   6114 5139   Kč    3 749,- 

   6114 5169  Kč    3 000,- 

   6114 5175  Kč    1 000,- 

 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017: 

Výdaje: 3429 5229  Kč +3700,- 

Výdaje: 6171 5139  Kč - 3700,- 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru o provedené kontrole. Finanční výbor 

předložil zastupitelstvu zápis z provedené kontroly pokladní hotovosti v pokladně obce, která 

byla provedena 25.11.2017. Nebyly zjištěny závady. Pokladní hotovost obce souhlasí 

s účetním stavem a činí 191 637,- Kč. 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 5/11/2017 
 

 zastupitelstvo obce schvaluje navýšení stočného o 1,- Kč dle podmínek 
poskytovatele dotace 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 6/11/2017 

 

 zastupitelstvo obce schvaluje provedení výměny vodoměrů v roce 2018 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 7/11/2017 

 

 
 zastupitelstvo obce schvaluje provedení zatrubnění příkopu na Nové čtvrti dle 

nabídky pana Petra Fibikara  
 
 
Zapsal: Kameník 
 
 
Ověřil:  Stárek 
 
 
               Konárková 
 
 
Koldín  5.12.2017 
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