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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín 

konaného dne 21. 5. 2019, od 17:30 hodin 

 
 
 
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Jednání zahájil starosta Petr Vilímek v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v 17:30 hod., ukončeno  v 18:30 hod. Přítomno 6 členů, zastupitelstvo obce Koldín je 
usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing. Jiří Labský, Jiří Stárek, Aleš Zeman. 
Omluven: Karel Kameník 
 
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ivu Rychteckou a Aleše Zemana, zapisovatelem 
Zdenku Konárkovou. K návrhu byla vznesena připomínka od Aleše Zemana, že nesouhlasí být 
ověřovatelem zápisu. Starosta navrhl nového ověřovatele zápisu Jiřího Stárka. Informoval, že 
zasedání je nahráváno pro účely vyhotovení zápisu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ivu Rychteckou a Jiřího Stárka a zapisovatele Zdenku 
Konárkovou. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 1/4/2019 bylo schváleno 
 
2) Schválení programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva. Starosta navrhl zrušit bod 
č.4 – Projednání námitek k zápisu 3. 4. 2019 Karla Kameníka. Tento bod bude projednán na příštím 
zastupitelstvu za přítomnosti navrhovatele námitek p. Kameníka. 
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program zasedání: 
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2) Schválení programu  
3) Kontrola plnění usnesení 
4) Úpravna vody vrt K2 – Koldín náhradní zdroj vody  
5) Projednání záměru pronajmout obchod se smíšeným zbožím  
6) Schválení poskytnutých dotací od Pardubického kraje  
7) Schválení rozpočtových opatření  
8) Sponzorské dary na BESIP  
9) Různé  
10) Diskuze a závěr 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/4/2019 bylo schváleno 
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3) Kontrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:  
 
Usnesení 12/12/2018 - částečně splněno ( nábytek ve výrobě ) 
Usnesení 13/12/2018 - částečně splněno ( bude odeslán dopis s řešením ) 
Usnesení 14/12/2018 - částečně splněno (bude odeslán dopis s řešením) 
Usnesení 17/12/2018 - částečně splněno ( vybrat realizační firmu ) 
Usnesení 9/1/2019 - částečně splněno (nemoc truhláře p. Nováčka ) 
Usnesení 1/3/2019 - splněno 
Usnesení 2/3/2019 - splněno 
Usnesení 3/3/2019 - odloženo na příští zastupitelstvo 
Usnesení 4/3/2019 - splněno 
Usnesení 5/3/2019 - splněno 
Usnesení 6/3/2019 - splněno 
Usnesení 7/3/2019 - splněno 
Usnesení 8/3/2019 - splněno 
Usnesení 9/3/2019 - splněno 
Usnesení 10/3/2019 - splněno 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
 
4) Úpravna vody vrt K2 – Koldín náhradní zdroj vody  
Pan starosta informoval o průběhu prací – vrt K2. V současné době se odebírají vzorky, voda železitá. 
Nutno zakoupit úpravnu na odstranění železa. Úpravnu zajistí VODASERVIS s.r.o. ( doporučení od 
firmy FINGEO s.r.o. ) v částce 385 783,- Kč včetně DPH (  dotace 70–80% ). Zastupitelům nabídka 
zaslána před jednáním zastupitelstva. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup úpravny vody na odstranění železa v částce 385 783,-Kč 
včetně DPH od firmy VODASERVIS s.r.o., číslo nabídky OZA-19-0527. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/4/2019 bylo schváleno 
 
5) Projednání záměru pronajmout obchod se smíšeným zbožím  
Pan starosta konstatoval, že nájemní smlouva na obchod Koldín čp.62 končí 30.6.2019 se současnou 
pronajímatelkou Thi Tam Tran. Nutno oslovit zájemce a zveřejnit záměr o pronájem obchodu na další 
období.  
 
Záměr o pronájem obchodu 
Obec Koldín zveřejňuje záměr pronájem obchodu se smíšeným 
zbožím v Koldíně v budově čp. 62. 
K tomuto záměru pro případné zájemce je možné se vyjádřit do 16.6.2019 písemným doručením na 
OU Koldín. 
Podmínky pronájmu: 
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1. Zachování prodeje smíšeného zboží 
2. Prodejní doba 6 dní v týdnu 
Obec Koldín si vyhrazuje právo odmítnutí nabídek a nevybrat žádného zájemce, zrušit výběrové řízení 
Zahájení provozu od 1. 7. 2019 
 
(Bude vybrána nejvhodnější nabídka) 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájem obchodu. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/4/2019 bylo schváleno 
 
6) Schválení poskytnutých dotací od Pardubického kraje 
Paní Konárková navrhla ke schválení: 
Smlouvu o poskytnutí dotace na opravu obecní budovy včetně úpravy okolí. 
Příjmy: 
4122                     110 000,- Kč 
Výdaje: 
6171 5171           110 000,- Kč 
Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na provozování obchodu. 
Příjmy: 
4122                    30 969,- Kč 
2141 5154          30 969,- Kč 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Koldín schvaluje dotaci na opravu obecní budovy včetně úpravy okolí a na 
provozování obchodu. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/4/2019 bylo schváleno 
 
7) Schválení rozpočtových opatření  
Paní Konárková navrhla ke schválení rozpočtové opatření: 
Smlouvu o poskytnutí dotace na opravu obecní budovy včetně úpravy okolí a s tím související 
rozpočtové opatření: 
RO č. 1/2019 
Příjmy: 
4122                  110 000,- Kč 
Výdaje: 
6171 5171        110 000,- Kč 
 
Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na provozování obchodu a s tím související 
rozpočtové opatření: 
RO č. 2/2019 
Příjmy: 
4122                30 969,- Kč 
2141 5154      30 969,- Kč 
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RO č. 3/2019 
Výdaje: 
6171 5169     -18 000,- Kč   
6402 5366      18 000,- Kč ( vratka v rámci finančního vypořádání )  
 
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace na volby do EP a s tím související 
RO č. 4/2019 
Příjmy: 
4111              29 000,- Kč        UZ 98348 
Výdaje: 
6117 5019      2 000,- Kč        UZ 98348 
6117 5021    17 000,- Kč        UZ 98348 
6117 5139      5 000,- Kč        UZ 98348 
6117 5175      5 000,- Kč        UZ 98348 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Koldín schvaluje RO č.1/2019, RO č.2/2019, RO č.3/2019, RO č.4/2019 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/4/2019 bylo schváleno 
 
8) Sponzorské dary na BESIP  
Pan starosta informoval, že 15. 6. 2019 od 12:00 hod proběhne ve spolupráci s BESIPEM dopravně 
soutěžní akce nazvaná „Cyklojízda Koldínem“. Bude připraven doprovodný program Besipu, složek IZS 
a armády, včetně ukázek jejich činnosti a techniky. Dále bude adrenalinová zábava - aquazorbingu. 
Tuto preventivní aktivitu podporuje Besip, Policie České republiky, Český červený kříž, Hasičský 
záchranný sbor a Armáda České republiky. Sponzorský dar na tuto akci poskytla i firma STARMON 
s.r.o. – SMLOUVA O REKLAMĚ v částce 5 000,- Kč.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje SMLOUVU O REKLAMĚ v částce 5 000,- Kč s firmou STARMON s.r.o. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/4/2019 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení DAROVACÍ SMLOUVU od p.Kuchařové Marcely, Koldín č.p.24 na 
akci BESIP v částce 4 000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje DAROVACÍ SMLOUVU v částce 4 000,- Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/4/2019 bylo schváleno 
 
 
9) Různé 
Pan starosta poděkoval: 

- MŠ Koldín za vystoupení na přátelském posezení jubilantů, výtvarnému kroužku za zhotovení 
blahopřání oslavencům. 
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Dále pan starosta informoval:  
- v obci proběhlo zaměření obecních pozemků v části Příhon a v okolí Koldín čp.27 (hospody). 

 
       -      dne 24. 5.–25. 5. – volby do Evropského parlamentu. V Koldíně budou občané volit v dolní  
              zasedací místnosti OÚ. 
 

- byla uskutečněna schůzka všech členů zastupitelstva a předsedů spolků v budově Koldín              
čp.27 (hospody). Všichni byli seznámeni s připravovaným projektem úprav budovy  a každý 
mohl vyjádřit svůj názor. 

 
       -      u zasazené lípy k 100. výročí založení republiky probíhají okolní úpravy ( posezení ). 
 

- požadavky spolku KSK Koldín, z.s. :  
žádost o podporu na Odpoledne s dechovkou – 6 000,- Kč ( z rozpočtu obce – vyčleněné 
finance na podporu  spolku )  
 
žádost o podporu na Tarzan závod – 7 000,- Kč (z rozpočtu obce – vyčleněné finance podporu  
spolku ) 
 
žádost o sekání Koldínského příhona – zamítnuto sekání soukromumého pozemku 

 
 
 
10) Diskuze a závěr 
Diskuze probíhala o vrtu K1, K2 – výměna el. zařízení, úpravna vody, čištění vodovodního řádu. 
Připomínka k EKOLE Libchavy – nepořádek kolem popelnic. 
Volné pobíhaní psů – nutno připravit vyhlášku. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:                                         Zdenka Konárková        
 
Ověřovatelé zápisu:                   Iva Rychtecká 
                                                      Jiří Stárek     
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
 
Koldín  27. 5. 2019   

 

 


