Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne
14.2.2018
Přítomni: Aleš Zeman, Karel Kameník, Zdenka Konárková, Luděk Brandýský, Jiří
Stárek, Petr Zítko
Omluven: Tomáš Absolon
Hosté: František Brandýský, Petr Brandýský, David Švestka

Navržený program:
1 – kontrola usnesení
2 – schválení návrhu rozpočtu na rok 2018
3 – projednání dalšího postupu v žádosti o dotaci na dopravní
automobil
4 – projednání dalšího postupu při realizaci nového vrtu
podzemní vody pro obec Koldín
5 – vyřízení žádostí o odkup obecních pozemků
6 – informace o průběhu prezidentských voleb
7 – projednání konečné verze darovací smlouvy kostel a márnice
se hřbitovem
8 – projednání žádosti o finanční spoluúčast na provoz denního
stacionáře v Ústí nad Orlicí
9 – projednání plánu financování a obnovy vodohospodářské
infrastruktury ČOV, kanalizace a vodovod v majetku obce Koldín
2017-2026
9 - diskuse

Zastupitelstvo projednalo :




ověřovatele zápisu, Zdenka Konárková a Luděk
Brandýský 6- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
zapisovatel Karel Kameník zastupitelstvo schválilo
6- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti



starosta obce pan Aleš Zeman navrhl doplnění
programu o:
darovací smlouva pro MŠ Koldín
projednání cenové nabídky na
komunitní centrum



zastupitelstvo obce schvaluje zařazení všech
navržených bodů do programu 6 - pro, 0 – zdržel se,
0 – proti



kontrola usnesení – bez připomínek, všechny úkoly,
vyplývající z usnesení byly splněny schváleno 6 - pro,
0 – zdržel se, 0 - proti



zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok
2018, který byl zveřejněn na úřední desce a po
provedených změnách rozpočet schválilo 6 - pro, 0 –
zdržel se, 0 - proti



žádost o dotaci na dopravní automobil pro
zásahovou jednotku hasičů – Luděk Brandýský
informoval zastupitelstvo o současné situaci,
přípravě na výběrové řízení a žádosti a doplňkovou
dotaci na kraj
vrt K2 – nový zdroj pitné vody – starosta obce
informoval zastupitele o přípravě na realizaci a
zdůraznil nejpozdější termín napojení na nový vrt –
začátek roku 2019, dále místostarosta informoval,
že paní Zemanová souhlasí s pronájmem pozemku
pro nový vrt. Důvodem pronájmu je, že
zastupitelstvo obce koncem roku 2016
neakceptovalo darovací smouvu na uvedený
pozemek.
odkup pozemků – na základě žádosti o odkup
pozemků manželů Zítkových (část pozemku 1056/1)
a manželů Marholdových (15/2)zastupitelé schválili
prodej 6 - pro, 0 – zdržel se, 0 - proti
prezidentské volby – zastupitelstvo obce rozhodlo,
že na základě výzvy o spravedlivém odměňování
členů volební komise doplatí z rozpočtu obce částku
500,- Kč všem členům volební komise, kterým
nebyla tato částka navýšena ze státního rozpočtu







6 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti



zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu
římskokatolické církve, kterou se bezplatně převádí
na obec Koldín kostel, márnice a hřbitov.
Podepsáním smlouvy byl pověřen starosta obce
6 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti



projednání žádosti o finanční spoluúčast na provoz
denního stacionáře v Ústí nad Orlicí – zastupitelstvo
zamítlo z důvodu, že stacionář nenavštěvuje žádný
občan Koldína, zastupitelstvo schválilo poskytnutí
finančního daru ve výši 5000,- Kč Charitě Ústí nad
Orlicí a pověřilo starostu podpisem smlouvy 6 - pro,
0 – zdržel se, 0 – proti



projednání plánu financování a obnovy
vodohospodářské infrastruktury ČOV, kanalizace a
vodovod v majetku obce Koldín 2017-2026 –
schváleno 6 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti



zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu pro
MŠ Koldín ve výši 2000,- Kč od paní Táni Pavlišové –
bezúčelovou schváleno 6 - pro, 0 – zdržel se, 0 –
proti
zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku na
projekt komunitního centra v budově bývalé ZŠ od
Jiřího Hejzlara, cena je 89000,- Kč, schváleno 6 - pro,
0 – zdržel se, 0 – proti
v rámci diskuse pan František Brandýský navrhl jako
místo pro vybudování nového vrtu prostor v okolí
stávajícího vodojemu na obecních pozemcích
zastupitelstvo rozhodlo, že do příštího zasedání je
varianta nového vrtu K2 pozastavena, zástupci obce
budou kontaktovat společnost Fingeo, zastoupenou
dr. Šedou s žádostí o vysvětlení možných variant
umístění nového vrtu schváleno 6 - pro, 0 – zdržel
se, 0 – proti








zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce
zajištěním cenové nabídky na provedení úprav
zeleně u hřbitova, 6 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti

Usnesení :
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.1/2/2018


zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok
2018 jako schodkový

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 2/2/2018


zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku
p.č.1056/1 manželům Zítkovým a prodej pozemku
15/2 manželům Marholdovým

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 3/2/2018


zastupitelstvo obce schvaluje doplacení odměny za
účast ve volební komisi členům komise, kterým
nebyla navýšena odměna ze státního rozpočtu,
částka 500,-Kč

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 4/2/2018


zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu
římskokatolické církve, kterou se bezplatně převádí
na obec Koldín kostel, márnice a hřbitov

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 5/2/2018


zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru
ve výši 5000,- Kč Charitě Ústí nad Orlicí

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 6/2/2018



zastupitelstvo schválilo plán financování a obnovy
vodohospodářské infrastruktury ČOV, kanalizace a
vodovod v majetku obce Koldín 2017-2026

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 7/2/2018


zastupitelstvo obce schválilo bezúčelovou darovací
smlouvu pro MŠ Koldín ve výši 2000,- Kč od paní
Táni Pavlišové

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 8/2/2018


zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na
projekt komunitního centra v budově bývalé ZŠ od
Jiřího Hejzlara

Zapsal: Kameník

Ověřil: Brandýský, Konárková
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