
 
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 

16.3.2018 

 
Přítomni:  Aleš Zeman, Karel Kameník, Zdenka Konárková, Luděk Brandýský, Jiří 
Stárek, Petr Zítko, Tomáš Absolon  
Omluven: Jiří Stárek 
Hosté: František Brandýský, Petr Brandýský 
 
 
 
 
 

 Navržený program: 

 

 
1- kontrola usnesení  

2- schválení rozpočtu obce na rok 2018  

3- žádost o sponzorský dar SDH Svatý Jiří - projednání 

4- schválení finančních darů pro MŠ Koldín 

5- informace o výběrovém řízení na dopravní automobil pro 

zásahovou jednotku obce 

6- projednání cenové nabídky na údržbu zeleně u hřbitova 

7- projednání postupu řešení nového vrtu K2 

8 - diskuse 

 

Zastupitelstvo projednalo :  
 
 

 ověřovatele zápisu, Tomáš Absolon, Petr Zítko 6 -  
pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 
 

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

 



 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: 

           Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2018 ve        

           výši: 

           Příjmy 6 313 246,- Kč 

           Výdaje 7 823 146,-  Kč 

           Financování : 2 234 900,- 

           Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu na straně      

           výdajové je 3111 5331 = 350 000,- Kč. 

Rozpočet byl schválen jako schodkový 

 6 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 
 

 zastupitelstvo projednalo žádost  SDH Svatý Jiří o 
poskytnutí sponzorského daru na soutěž mladých 
hasičů. Zastupitelstvo schválilo finanční dar ve výši 
1000,- Kč  
 schváleno 6 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 

 
 

 projednání žádostí o finanční dary pro MŠ Koldín – 
bezúčelové 
   Starmon s.r.o.     5000,- Kč 
   Kasta s.r.o.           5000,- Kč 
   Miloš Zeman       3000,-Kč 
 
schváleno 6 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 
 

 informace o výběrovém řízení na dodání dopravního 
automobilu pro zásahovou jednotku obce 
zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o 
výběrovém řízení, členy komise byli Rudolf 
Vavruška, Karel Kameník a Jiří Stárek - vítěz je Moto 
Trade VM s.r.o., jedná se o automobil značky Ford, 
zastupitelstvo pověřuje starostu obce podepsáním 
kupní smlouvy 6 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 
 



 zeleň hřbitov -  zastupitelstvo  schválilo úpravy 
zeleně u hřbitova před a za hřbitovem, další úpravy 
zeleně u školky a školy budou po domluvě s SDH,  
zastupitelstvo schválilo dodavatele Tomáše 
Maurera z Brandýsa nad Orlicí a pověřilo starostu 
obce zajištěním objednávky 6 - pro, 0 – zdržel se, 0 – 
proti 
 

 vrt K2  zastupitelstvo odsouhlasilo, na základě 
zprávy hydrogeologa Dr. Šedy, provedení vrtu K2 
podle původních plánů v blízkosti vrtu K1, na 
pozemku p.č. 3264  5 - pro, 1 – zdržel se, 0 – proti  
Zastupitelstvo navrhuje domluvit s majitelkou 
pozemku p.č. 3264, paní Miluší Zemanovou, 
v souvislosti s vrtem K2, jednání ve věci 
majetkoprávního vyrovnání. Karel Kameník 
informoval zastupitelstvo, že souhlas 
s vybudováním stavby na p.č. 3264 paní Zemanová 
již dala a práce můžou nadále pokračovat 6 - pro, 0 
– zdržel se, 0 – proti 
 
 
 

 

Usnesení : 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.1/3/2018 

 
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2018 ve        

           výši: 

           Příjmy 6 313 246,- Kč 

           Výdaje 7 823 146,-  Kč 

           Financování : 2 234 900,- 

           Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu na straně      

           výdajové je 3111 5331 = 350 000,- Kč. 

Rozpočet byl schválen jako schodkový 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 2/3/2018 

 
 zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního 

daru SDH Svatý Jiří ve výši 1000,- Kč 
 
 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 3/3/2018 

 



 zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro MŠ 
Koldín od Starmon s.r.o. 5000,-Kč, Kasta s.r.o. 5000, 
- Kč a Miloš Zeman 3000,- Kč   
 
 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 4/3/2018 

 
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci  o 

výběrovém řízení na dodávku dopravního 
automobilu pro zásahovou jednotku obce, vítěz je 
Moto Trade VM s.r.o., zastupitelstvo pověřuje 
starostu obce podepsáním kupní smlouvy 
 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 5/3/2018 

 
 zastupitelstvo schválilo úpravu zeleně u hřbitova a 

pověřilo starostu zajištěním objednávky u 
dodavatele Tomáše Maurera z Brandýsa nad Orlicí 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 6/3/2018 

 

 zastupitelstvo schválilo provedení vrtu K2 
v původně zamýšlené lokalitě na pozemku p.č. 3264  
na základě zprávy hydrogeologa Dr. Šedy 

 

 

 
 

 
 
 
Zapsal:  Kameník 
 
 
 
Ověřil: Absolon, Zítko 
 
 
 
 
Dne 23.3.2018 
 
Počet stran: 4 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


