Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne
19.6.2018
Přítomni: Aleš Zeman, Karel Kameník, Zdenka Konárková, Luděk Brandýský, Jiří
Stárek, Petr Zítko, Tomáš Absolon
Hosté: František Brandýský, Petr Brandýský, Otakar Janko, Jan Kopřiva, Jiří
Pinkas, Miluše Zemanová, Miloš Zeman, Dušan Fogl

Navržený program:
1 – kontrola usnesení ze zasedání 29.5.2018
2 - schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky Mateřské
školy Koldín za rok 2017
schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky obce
Koldín
za rok 2017
projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Koldín za rok 2017
schválení hospodaření obce a závěrečného účtu obce za rok
2017
schválení rozpočtového opatření
3 – projednání cenové nabídky na další etapu opravy místních
komunikací
4 – projednání možnosti další výstavby rodinných domů na
pozemcích, určených územním plánem obce k výstavbě – p.č.
3160
5 – projednání umístění zrcadla na křižovatku na Hradišti u nové
bytové výstavby
6 – projednání nabídky Povodí Labe na odkup koryta potoka ve
vlastnictví obce

7 – projednání možnosti zákazu sekání na území obce v neděli
8 – dořešení záležitostí s obecní cestou na pozemku p.č. 3394
9 – projednání finální verze smlouvy o pronájmu pozemků pro
nový vrt K2
10 - diskuse

Zastupitelstvo projednalo :


ověřovatele zápisu: Tomáš Absolon, Petr Zítko - 5pro, 2 – zdržel se, 0 – proti



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



1. kontrola usnesení – bez závad - 7- pro, 0 – zdržel
se, 0 – proti
2 – projednání hospodářského výskedku MŠ Koldín a obce
Koldín, účetní závěrky a věci související, zprávy o hospodaření a
rozpočtového opatření
í
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek Mateřské
školy Koldín, okres Ústí nad Orlicí za rok 2017, zisk ve výši
50 179,33 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ za rok 2017
v podobě rozvahy, kde aktiva
a pasiva činí 2 351 270,56 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty
a přílohy.
Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku
takto :
Hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu. 7-

pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce Koldín,
za rok 2017, zisk ve výši
1 279 129,88 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2017

v podobě rozvahy, kde aktiva a pasiva činí 47 800 952,60 Kč. Dále
schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy.

Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2017 bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 4/2018
Výdaje:
2141 5154
+ 31 000,6171 5169
- 31 000,2310 5171
+ 100 000,6171 5171
- 100 000,7- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
3 – projednání cenové nabídky na další etapu opravy místních
komunikací – zastupitelstvo schválilo pro rok 2018 jako další
etapu opravu místní komunikace pod požární nádrží dle
cenové nabídky KSB Pardubice 57100,- Kč plus
DPH
. 7- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
4– projednání možnosti další výstavby rodinných domů na
pozemcích, určených územním plánem obce k výstavbě – p.č.
3160. Vzhledem k různým okolnostem, blížícímu se konci
volebního období, chybějícího průzkumu o případných
zájemcích, cenové rentabilitě,zastupitelstvo rozhodlo o
odložení projednání této záležitosti na období po volbách do
obecních zastupitelstev pro volební období 2018-2022.
Zástupce vlastníků pozemku p.č. 3160 byl s tímto řešením
seznámen

7- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
5 – projednání umístění zrcadla na křižovatku na Hradišti u nové
bytové výstavby –zastupitelstvo obce rozhodlo o vhodnosti
tohoto řešení, zároveň byly vzneseny návrhy na umístění
zrcadel i v dalších částech obce. V první etapě budou
umístěna dvě zrcadla, jedno na Hradišti v místech nové
zástavby, druhé v dolní části na „Nové čtvrti“ na T - křižovatce
u Kopřivů a Chadimů

7- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
6– projednání nabídky Povodí Labe na odkup koryta potoka ve
vlastnictví obce, tento záměr byl schválen již v roce 2017

v rámci smlouvy s Povodím Labe, starosta obce v období od
květnového zasedání zastupitelstva jednal s se zástupci
Povodí Labe o případných řešeních v případě nenadálých
událostí(následky případných povodní, nedovoleného
vypouštění jiné, než dešťové vody z obecní dešťové
kanalizace apod. Byl ujištěn, že v takových případech nebude
Povodí Labe vymáhat škodu na obci Koldín. Toto řešení
prodeje je výhodné pro obec i z hlediska oprav koryta potoka,
Povodí Labe může žádat jako vlastník o příslušné dotace od
státu. Bude vyvěšen záměr na prodej pozemku p.č.1178/1 a
1178/5.

6- pro, 0 – zdržel se, 1 – proti – proti hlasoval Luděk
Brandýský
7– projednání možnosti zákazu sekání na území obce v neděli
V rámci diskuse bylo konstatováno, že by bylo vhodné udělat
průzkum mezi občany, případně po schválení je nutné
specifikovat lokality, kde by se zákaz uplatňoval, hluk může
být způsoben nejen sekáním, ale i například motorovými
pilami nebo cirkulárkami. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto
ponechat řešení na budoucí zastupitelstvo.

7- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti
8 – dořešení záležitostí s obecní cestou na pozemku p.č. 3394
V průběhu jednání bylo navrženo několik variant,
zastupitelstvo se nakonec přiklonilo k variantě uživatelské
směny části pozemku Luďka, Petra a Františka Brandýských
za pozemek před pergolou Petra Brandýského s podmínkou,
že toto prostranství před pergolou nebude blokováno
parkujícími automobily rodiny Brandýských.
V diskusi následně zastupitelstvo přijalo návrh, aby byli
s tímto rozhodnutím seznámeni i Lukáš a Jiří Pinkasovi.
V průběhu projednávání bodu číslo 8 opustil zasedání Luděk
Brandýský, od této chvíle bylo přítomno 6 zastupitelů,
zastupitelstvo tedy bylo i nadále usnášeníschopné

4- pro, 1 – zdržel se, 1 – proti hlasování se zdržel Tomáš
Absolon, proti Karel Kameník
9 – projednání finální verze smlouvy o pronájmu pozemků pro
nový vrt K2
Starosta obce přečetl finální verzi smlouvy, která nebyla na
květnovém zasedání zastupitelstva k dispozici.
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na část
pozemku p.č. 3264 dle předložené smlouvy .

4- pro, 1 – zdržel se, 1 – proti 1 – hlasování se zdržel Aleš
Zeman, proti Zdenka Konárková
10 – v rámci diskuse vystoupil Aleš Zeman s upozorněním
na skutečnost, že někteří občané obce používají drony a

létají s nimi nad zastavěným územím obce. Létat s drony
nad soukromými pozemky v intravilánu obce a nad
hlavami třetích osob je dle zákona zakázáno.
Dále v diskusi vystoupil Jan Kopřiva a ostře se ohradil
proti pomluvám vůči své osobě a svému chování, které
byly proneseny na minulém zasedání zastupitelstva
Usnesení :
Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.1/6/2018
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek
Mateřské školy Koldín, okres Ústí nad Orlicí za rok 2017, zisk ve
výši 50 179,33 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ za rok 2017
v podobě rozvahy, kde aktiva
a pasiva činí 2 351 270,56 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty
a přílohy.
Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku
takto :
Hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu.

Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce Koldín,
za rok 2017, zisk ve výši
1 279 129,88 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2017
v podobě rozvahy, kde aktiva a pasiva činí 47 800 952,60 Kč. Dále
schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy.

Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2017 bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 4/2018
Výdaje:
2141 5154
+ 31 000,6171 5169
- 31 000,2310 5171
+ 100 000,-

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.2/6/2018

Zastupitelstvo schvaluje pro rok 20182018 jako další
etapu opravu místní komunikace pod požární nádrží dle
cenové nabídky KSB Pardubice 57100,- Kč plus DPH.

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.3/6/2018

Zastupitelstvo schvaluje nákup 2 ks zrcadel, která budou
umístěna na nepřehledných místech místních komunikací

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.4/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej koryta potoka ve
vlastnictví obce, bude vyvěšen záměr na prodej pozemku.

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.5/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pozemky
pro nový vrt K2 a pověřuje starostu obce podepsáním této
smlouvy.

Zapsal: Kameník
Ověřil: Absolon, Zítko
Dne 28.6.2018
Počet stran: 6
Počet příloh: 0

