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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín konaného  

dne 31. 1. 2019, 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 21:01 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. 
 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Labského a Aleše Zemana, zapisovatelem 
Zdenku Konárkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Starosta informoval, že zasedání 
je nahráváno.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Labského a Aleše Zemana a zapisovatele 
Zdenku Konárkovou. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2019 bylo schváleno 
 
Schválení a doplnění programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva. Starosta navrhl doplnit 
program o tyto body: Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022,schválení 
nového jednatele ve Smíšeném zboží s.r.o. Koldín, nákup nábytku do MŠ s ohledem na GDPR.  
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje následující doplněný program zasedání: 
1) Kontrola plnění usnesení  
2) Schválení zadávací dokumentace pro vrt K2  
3) Schválení rozpočtu na rok 2019  
4) Projednání rozpočtového opatření 
5) Projednání kalkulace poplatku za odpad na rok 2019  
6) Zpráva finančního výboru  
7) Informace o ceně stočného na rok 2019  
8) Nabídka prodeje pozemků v obci Koldín od ZD Mostek  
9) Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 
10) Schválení nového jednatele ve Smíšeném zboží Koldín s.r.o.  
11) Nákup nábytku do MŠ s ohledem na GDPR 
12) Různé 
13) Diskuze a závěr 
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Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/1/2019 bylo schváleno 
 
1) Konrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva:  
Usnesení 1/2/2018 - splněno  
Usnesení 2/2/2018 - splněno  
Usnesení 3/2/2018 - splněno  
Usnesení 4/2/2018 - splněno  
Usnesení 5/2/2018 - splněno  
Usnesení 6/2/2018 - splněno  
Usnesení 7/2/2018 - splněno  
Usnesení 8/2/2018 - splněno  
Usnesení 9/2/2018 - splněno  
Usnesení 10/2/2018 - splněno  
Usnesení 11/2/2018 - splněno  
Usnesení 12/2/2018 – částečně splněno ( nábytek ve výrobě ) 
Usnesení 13/2/2018 - nesplněno z důvodu zimního počasí 
Usnesení 14/2/2018 - nesplněno z důvodu zimního počasí 
Usnesení 15/2/2018 – splněno 
Usnesení 16/2/2018 – splněno 
Usnesení 17/2/2018 – částečně splněno ( pan Zeman Aleš a pan Šeda Luboš osloví více firem ) 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
 
2) Schválení zadávací dokumentace pro vrt K2 
Pan starosta seznámil přítomné s návrhem geologické služby od firmy FINGEO s.r.o. a zadávací 
dokumentace pro náhradní zdroj vody Koldín(vrt K2 ). Členové zastupitelstva byli s touto 
dokumentací seznámeni již na pracovní schůzce a bylo předem zasláno elektronickou cestou .  
Celkový rozpočet pro náhradní zdroj vody Koldín(vrt K2 ) cca  2 300 000,- Kč včetně DPH. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci pro náhradní zdroj vody Koldín(vrt K2) a 
geologickou službu od firmy FINGEO s.r.o. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/1/2019 bylo schváleno 
 
3) Schválení rozpočtu na rok 2019 
Pan starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2019 ke schválení. Návrh byl řádně vyvěšen na úřední 
desce. Před schválením rozpočtu byla svolána pracovní schůzka k upřesnění jednotlivých položek 
v rozpočtu. Na zasedání obecního zastupitelstva starosta vysvětlil případné dotazy k rozpočtu. 
 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2019 ve výši: 
 
Příjmy 6 279 800 Kč 
Výdaje 8 439 000 Kč 
Financování : 2 884 200 Kč 
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Rozpočet byl schválen jako schodkový. 
Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu jsou paragrafy a na rozpočtové skladbě 
3111 5331 příspěvek MŠ 380 000,- Kč. 
Příloha: číslo 1 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019 
Hlasování:    pro : 4     proti : 1    zdržel se: 2 
Usnesení č. 3/1/2019 bylo schváleno 
 
4) Projednání rozpočtového opatření 
Starosta informoval zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č.11/2018 ze dne 31. 12. 2018. 
Příloha: číslo 2 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje RO č.11/2018 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/1/2019 bylo schváleno 
 
5) Projednání kalkulace poplatku za odpad na rok 2019 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kalkulace poplatku za odpad na rok 2019, který vzalo na 
vědomí. Protože se výše poplatku nemění, nebude se měnit ani vyhláška o místním poplatku za 
odpad. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci poplatku za odpad na rok 2019  
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/1/2019 bylo schváleno 
 
6) Zpráva finančního výboru 
Finanční výbor předložil zastupitelstvu zápis z provedené kontroly účetnictví obce  
a pokladní hotovosti v pokladně obce, která byla provedena 18. 12. 2018. Nebyly zjištěny závady. 
Pokladní hotovost obce souhlasí s účetním stavem a činí 80 179,- Kč.  
 
Kontrolní skupina jmenovaná starostou obce, vedená Jiřím Stárkem předložila zastupitelstvu zápis o 
kontrole použití finančních prostředků poskytnutých MŠ na provozní výdaje v roce 2018. Nebylo 
shledáno závad. 
 
7) Informace o ceně stočného na rok 2019 
Pan starosta informoval občany o stočném na rok 2019 – 38,3 Kč včetně DPH. Tuto finanční částku 
určuje Státní fond životního prostředí. 
 
8) Nabídka prodeje pozemků v obci Koldín od ZD Mostek 
Zemědělské družstvo Mostek jako vlastník pozemků v katastrálním území v obci Koldín, LV 226 nám 
vypracovalo nabídku prodeje nemovitosti: 

- Stavební parcela číslo 32 – součástí pozemku je stavba ( objekt občanské vybavenosti č.p. 27 ) 
- Stavební parcela číslo 36 - součástí pozemku je stavba ( rodinný dům č.p. 28 ) 
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- Parcela číslo 1 – ostatní plocha ( před budovou obecního úřadu ) 
- Parcela číslo 5 – ostatní plocha 

Požadovaná kupní cena za nabízené nemovitosti činí 500 000,- Kč. Cena velice příznivá. Odhad je 
vyšší. Budova je v centru vesnice a má svoji historii a tradici. Připomínka p. Karla Kameníka: jaká je 
statika budovy, investoval by raději do školy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání odkupu od ZD Mostek za nabízenou částku 
celku 500 000,- Kč za předpokladu, že bude čp. 27 statikem posouzen, že je k opravě nikoliv 
k demolici. 
Hlasování:    pro : 4     proti : 1     zdržel se: 2 
Usnesení č. 6/1/2019 bylo schváleno 
 
9) Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 
Starosta dal ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022, který je zveřejněn od 
17. 12. 2018. 
Příloha: číslo 3 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022. 
Hlasování:    pro : 4     proti : 0     zdržel se: 3 
Usnesení č. 7/1/2019 bylo schváleno 
 
10) Schválení nového jednatele ve Smíšeném zboží Koldín s.r.o.  
Pan Karel Kameník nechce nadále vykonávat  funkci jednatele Smíšené zboží Koldín.  s.r.o. Navržen 
nový jednatel paní Iva Rychtecká. 
Karel Kameník vznesl dotaz jestli změnu jednatele nemusí schválit valná hromada. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje jednatele Ivu Rychteckou. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 8/1/2019 bylo schváleno 
 
11) Nákup nábytku do MŠ s ohledem na GDPR 
Nákup skříně do chodby v MŠ pro uložení spisové agendy a ostatního materiálu. Výrobu skříně 
v hodnotě 60 000,- Kč včetně DPH provede místní truhlářství Jaroslava Nováčka.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje nákup skříně do MŠ. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/1/2019 bylo schváleno 
 
12) Různé 
Pan starosta poděkoval za brigádu na pořezání dřeva, za uspořádání tříkrálové sbírky – příspěvek od 
občanů Koldína činil 13 605,- Kč. Dále poděkoval všem sponzorům za pořízení party stanu. 
Sponzoři:  Fibikar Petr, Hofmann Martin, Schipro.cz, Jiří Konárek-STAVEBNINY, David Fibikar – voda a 
topení, JMK Koldín s.r.o., Kovoobrábění David Matějka, Šeda Luboš Tango stavební práce, Morávek 
Trans s.r.o, Kasta spol. s.r.o., KSB silniční práce s.r.o, JMB Aircraft s.r.o., Česká pojišťovna – Petr 
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Vilímek, zemní práce Jiruf Tomáš, držáky na dřevo Jiří Zahradník. Loga sponzorů budou umístěna na 
stanu. Stan byl financován pouze z prostředků sponzory. 
 
Pan starosta upozornil na volně pobíhající psy po vsi. Je nutné, aby si každý svého psa zabezpečil. 
Pošleme občanům SMS. Dále žádá občany, aby odpad ukládali na určená místa, řádné třídili a 
nezamezovali přístup ke kontejnerům. Úvaha o přemístění kontejnerů před ZŠ na jiné místo. 
Informace o prodejně – stav není ideální ( prošlé zboží, přetopená prodejna atd… ). Probíhá jednání o 
zlepšení s paní prodavačkou . 
 
Připravujeme leták s informacemi pro občany. Bude doručen do schránky. 
 
Pozvání na obecní zabíjačku, která se bude konat 16. 2. 2019 od 10:00 hod na hřišti pod vytápěným 
party stanem. 
 
13) Diskuze a závěr 
Pan Petr Zítko – písemná omluva na pouťovou zábavu. 
Diskuze probíhala o koupi pozemků od ZD mostek, rozpočtu obce, komunitním centru v budově ZŠ, 
obchodu, stodole, kompostérech a vyhlášce- toulaví psi. Pan starosta odpověděl na dotazy občanů. 
                               
 
Zapsal:                                         Zdenka Konárková        
 
Ověřovatelé zápisu:                   Ing. Jiří Labský 
                                                      Aleš Zeman     
 
Starosta:                                      Petr Vilímek  
 
 
 
Koldín  6. 2. 2019   
 


