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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín konaného 

dne 12. 12. 2018, od 19:00 hodin 

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Jednání zahájil starosta Petr Vilímek v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v 19:05 hod., ukončeno bylo ve 20:00 hod. Přítomno bylo všech 7 členů, 
zastupitelstvo obce Koldín je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing. Jiří Labský, Jiří Stárek, Aleš Zeman, 
Karel Kameník ( od 19:18 hod ). 
 
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ivu Rychteckou a Jiřího Stárka, zapisovatelem 
Zdenku Konárkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Starosta informoval, že zasedání 
je nahráváno.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ivu Rychteckou a Jiřího Stárka a zapisovatele Zdenku 
Konárkovou. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/12/2018 bylo schváleno 
 
Schválení a doplnění programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva. Starosta navrhl doplnit 
program o tento bod: Nabídka prodeje pozemků v obci Koldín od ZD Mostek. 
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva: 
1) Změna členů finančního výboru 
2) Volba členů ostatních výborů 
3) Rozpočtové provizorium pro rok 2019 
4) Rozpočtová změna pro rok 2018 
5) Smlouva s firmou FINGEO s. r. o. na realizaci vrtu K2 
6) Smlouva o reklamě a následné pořízení party stanu 
7) Pořízení sekčních vrat na obecní stodolu 
8) Nákup nábytku do mateřské školky i s ohledem na GDPR 
9) Pojednání návrhu na přemístění kontejnerů pro sklo 
10) Úprava pozemku parcelní číslo: 1147/8 před čp. 104 
11) Pojednání návrhu na prodej obecního pozemku v katastrálním území: Koldín parcelní číslo:    
       1147/9 
12) Informace o stavu obecního vodovodu 
13) Návrh na vytápění ( vestibulu ) mateřské školy 
14) Nabídka prodeje pozemků v obci Koldín od ZD Mostek 
15) Diskuze a závěr 
 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/12/2018 bylo schváleno 
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1) Změna členů finančního výboru 
Starosta navrhl změnu ve finančním výboru – nový člen Roman Kopřiva  
                                                                                  odstoupil Martin Šklíba 
Nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy, proto dal starosta hlasovat. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje změnu ve finančním výboru: nový člen Roman Kopřiva, odstupující Martin 
Šklíba.  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/12/2018 bylo schváleno 
 
2) Volba členů ostatních výborů 
Kultura a sport – Starosta navrhl tyto členy:  Pavla Šklíbová, ,Petr Zítko, Tomáš Jiruf, Ing. Jiří Labský, 
Martin Šklíba, Daniela Dostálková. 
Nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy, proto dal starosta hlasovat. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje členy kulturního a sportovního výboru: Pavla Šklíbová, Petr Zítko, 
Tomáš Jiruf, Ing. Jiří Labský, Martin Šklíba, Daniela Dostálková. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 4/12/2018 bylo schváleno 
 
Rozvoj a životní prostředí - Starosta navrhl tyto členy:  Luboš Šeda, Jiří Schiller, Miloš Zeman, Dušan 
Fogl. 
Nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy, proto dal starosta hlasovat. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje členy výboru rozvoj a životní prostředí: Luboš Šeda, Jiří Schiller, Miloš 
Zeman, Dušan Fogl. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/12/2018 bylo schváleno 
 
Výstavba - Starosta navrhl tyto členy:  Jiří Stárek, Luděk Brandýský, Petr Fibikar, Tomáš Absolon. 
Nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy, proto dal starosta hlasovat. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje členy výboru výstavba: Jiří Stárek, Luděk Brandýský, Petr Fibikar, Tomáš 
Absolon. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 6/12/2018 bylo schváleno 
 
3) Rozpočtové provizorium pro rok 2019 
Starosta informoval zastupitele o rozpočtovém provizoriu pro rok 2019. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce od 1. 1. 2019 podle pravidel rozpočtového 
provizoria, od 1. 1. 2019 bude obec hospodařit v souladu s pravidly rozpočtového provizoria, čerpání 
výdajů, bude nejvýše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria 
podle rozpočtu na rok 2018 až do termínu schválení rozpočtu na rok 2019. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/12/2018 bylo schváleno 
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4) Rozpočtová změna pro rok 2018 
Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č.9/2018 ze dne 31. 10. 2018 a rozpočtové 
opatření č.10/2018 ze dne 30. 11. 2018 viz příloha č. 1 a č. 2 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje RO 9/2018 a RO 10/2018 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/12/2018 bylo schváleno 
 
5) Smlouva s firmou FINGEO s. r. o. na realizaci vrtu K2 
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o dílo s firmou FINGEO s. r. o. na realizaci vrtu K2 na částku  
70 400,- Kč bez DPH. Poděkování p.Kameníkovi za pomoc s dotací. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou FINGEO s. r. o. na realizaci vrtu K2. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/12/2018 bylo schváleno 
 
6) Smlouva o reklamě a následné pořízení party stanu 
Starosta navrhl pořídit party stan. Částka bude uhrazena ze strany místních podnikatelů za podmínky 
zveřejnění loga na party stanu. Stan bude ohnivzdorný. Na stávající stan bude zakoupena 
náhradní plachta.  
V průběhu jednání se dostavil člen zastupitelstva p.Kameník. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení party stanu. Uhrazeno místními podnikateli za podmínky 
zveřejnění loga na party stanu. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/12/2018 bylo schváleno 
 
7) Pořízení sekčních vrat na obecní stodolu 
Starosta informoval o průběhu opravy obecní stodoly. Nutno zakoupit nová sekční garážová vrata. 
V rámci poptávek byla vybrána firma ALTOMA HB v ceně 57 418,- Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení sekčních garážových vrat. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/12/2018 bylo schváleno 
 
8) Nákup nábytku do mateřské školky i s ohledem na GDPR 
Starosta informoval o schůzce s ředitelkou MŠ. Dle nařízení GDPR je nutno zakoupit dva 
uzamykatelné nástavce ještě v roce 2018. Zhotovitel místní firma p. Nováček v hodnotě 7 600,- Kč 
včetně DPH. Ostatní požadavek na nábytek bude realizován v roce 2019. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nástavců do ředitelny MŠ. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/12/2018 bylo schváleno 
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9) Projednání návrhu na přemístění kontejnerů pro sklo 
Pan Petr Jaroslav podal návrh na přemístění kontejnerů na sklo z důvodu ohrožení přívodu el. energie 
k jeho domu. Starosta pověřil p. Zemana ( předseda komise pro rozvoj a životní prostředí ) zjištěním o 
možnostech přemístění. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh starosty a pověřuje p. Zemana zjistit možné přemístění. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/12/2018 bylo schváleno 
 
10) Úprava pozemku parcelní číslo: 1147/8 před čp. 104 
Manželé Zahradníkovi podali žádost na úpravu příkopu před domem čp. 104, parcelní číslo 1147/8 
( zatrubnit, zasypat ). Starosta pověřuje Ing. Labského ( předseda výboru pro výstavbu ) zjistit 
možnosti a navrhnout řešení.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Labského zjistit možnosti úpravy příkopu před čp. 104. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 14/12/2018 bylo schváleno 
 
11) Projednání návrhu na prodej obecního pozemku v katastrálním území: Koldín parcelní číslo 
1147/9 
Manželé Zahradníkovi podali žádost o odprodej obecního pozemku v KÚ Koldín parcelní číslo 1147/9 
(oplocená část pozemku před čp. 104 ). 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru prodeje pozemku parcelní číslo 1147/9. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/12/2018 bylo schváleno 
 
12) Informace o stavu obecního vodovodu 
Starosta informoval o současném stavu obecního vodovodu viz příloha č.3.  
Bývalý starosta pan Zeman informoval o skutečnostech, které byly realizovány minulým 
zastupitelstvem. Viz příloha č.4 
 
13) Návrh na vytápění  ( vestibulu ) mateřské školy 
Starosta informoval o opravě vestibulu v MŠ. Vestibul bude sloužit jako šatna. Nutno pořídit vytápění. 
Cenová nabídka v částce 29 770,- Kč včetně DPH od místní firmy David Fibikar. Dále je nutno vyměnit  
dlažbu.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vytápění vestibulu v MŠ v cenové nabídce 29 770,- Kč včetně DPH od 
firmy David Fibikar. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 16/12/2018 bylo schváleno 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje výbory pro výstavbu, rozvoj a životní prostředí zjistit cenovou nabídku 
na výměnu dlažby. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 17/12/2018 bylo schváleno 
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14) Nabídka prodeje pozemků v obci Koldín od ZD Mostek 
Pan starosta předal informace z jednání se ZD Mostek: zakoupené budovy ZD Mostek budou sloužit 
agroturistice, v současné době není plánováno ani obnovení chovu prasat.  
Stavební parcela č. 32 – součástí pozemku je stavba ( objekt občanské vybavenosti č.p. 27 – bývalá 
hospoda ), stavební parcela č. 36 – součástí pozemku je stavba ( rodinný dům č.p. 28 ), 
parcelní číslo 1 – ostatní plocha, parcelní číslo 5 – ostatní plocha byla nabídnuta k prodeji obci Koldín 
v minimální požadované kupní ceně 500 000,- Kč.  
 
15) Diskuze a závěr 
Pan starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na výsadbě lípy, na vyklízení obecní stodoly, na 
kulturním programu při výsadbě lípy a rozsvícení vánočního stromku. 
Ing. Nováček – zda se bude míchat voda z K1 + K2. Pan starosta odpověděl, že by to byla ideální 
kombinace dle info RNDr. Svatopluka Šedy.  
Paní Kuchařová – vznesla dotaz na hloubku vrtu K2 a na vhodnost umístění. 
Pan Turek -  konstatoval, že vrt měl být vybudován již dříve.  
Pan Kameník - odpověděl, že vrt nebyl realizován z důvodu financí a realizace úpravny vody. 
 
 
Pan starosta ukončil veřejné zasedání a dále pokračovalo veřejné projednání. 
 
 
Zapsal:                                         Zdenka Konárková        
 
Ověřovatelé zápisu:                   Iva Rychtecká  
                                                      Jiří Stárek     
 
Starosta:                                      Petr Vilímek  
 
 
 
Koldín 19. 12. 2018 
 
 

 

 

 


