Obec Koldín
Koldín 15, 565 01 Choceň, IČ : 00279056
Email : obec@koldin.cz , https://www.koldin.cz , datová schránka:qq7a3qe

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín
konaného dne 5. 3. 2020, od 19:00 hodin
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Jednání zahájil starosta Petr Vilímek v zasedací místnosti
Obecního úřadu v 19:05 hod., ukončeno bylo v 21:04 hod. Přítomno 7 členů, zastupitelstvo obce Koldín
je usnášeníschopné.
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing. Jiří Labský, Jan Kopřiva, Aleš Zeman,
Karel Kameník.

1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Labského a Karla Kameníka, zapisovatelem
Zdenku Konárkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Starosta informoval, že zasedání je
nahráváno pro účely vyhotovení zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Labského a Karla Kameníka a zapisovatele
Zdenku Konárkovou.
Hlasování: pro : 5 proti : 0 zdržel se: 2
Usnesení č. 1/1/2020 bylo schváleno
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání:
Navržený program:
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Zastupitelstvo obce Koldín
5) Jmenování předsedy finančního výboru
6) Příspěvek MAS NAD ORLICÍ
7) Koldín čp. 27 (Obecní dům)
8) Dotace - Výzva MAS č. 8 Program rozvoje venkova
9) Odpadové hospodářství
10) Smlouva o spolupráci knihoven
11) Odměny členů zastupitelstva
12) Různé
13) Diskuze a závěr

Strana:
Počet příloh/listů: 0/0
Spisový znak: 101.2.1
Čj. OUKOLD/0107/2020

1/6celkem

Obec Koldín
Koldín 15, 565 01 Choceň, IČ : 00279056
Email : obec@koldin.cz , https://www.koldin.cz , datová schránka:qq7a3qe
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/1/2020 bylo schváleno
3) Kontrola plnění usnesení
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:

Usnesení 6/7/2019 - splněno
Usnesení 11/7/2019 - nesplněno ( odklad na příští zasedání zastupitelstva – předložení návrhu na
řešení prostupu vozovky u bývalého sadu a návrh řešení podezdívky u domu
Koldín č. p. 18 )
Usnesení 1/8/2019 - splněno
Usnesení 2/8/2019 - splněno
Usnesení 3/8/2019 - splněno
Usnesení 4/8/2019 - částečně splněno ( doladění dotace na pokrytí ztrát 4 000,- Kč p. Valachové )
Usnesení 5/8/2019 - splněno
Usnesení 6/8/2019 - splněno
Usnesení 7/8/2019 - splněno
Usnesení 8/8/2019 - splněno
Usnesení 9/8/2019 - splněno
Usnesení 10/8/2019 - splněno
Usnesení 11/8/2019 - nesplněno ( odloženo z důvodu klimatických podmínek )
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
4) Zastupitelstvo obce Koldín
Z pracovních důvodů zastupitel Jiří Stárek podal rezignaci na funkci zastupitele obce Koldín. Starosta
panu Stárkovi poděkoval za dosavadní práci v zastupitelstvu. Byli osloveni další náhradníci z kandidátní
listiny SNK Koldín podle počtu hlasů v pořadí : Zítko Petr, Absolon Tomáš, Dostálková Daniela,
Tomešová Lenka, Fogl Dušan. Tito kandidáti funkci odmítli. V dalším pořadí pan Jan Kopřiva funkci
přijal. Po přečtení slibu pan Jan Kopřiva slib složil, podepsal a stal se členem Zastupitelstva obce Koldín.
5) Jmenování předsedy finančního výboru
Pan starosta navrhl na předsedu finančního výboru (tuto funkci vykonával pan Stárek) pana Jana
Kopřivu.
Návrh usnesení:
Pan starosta navrhl na předsedu finančního výboru pana Jana Kopřivu.
Hlasování: pro : 6 proti : 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 3/1/2020 bylo schváleno
6) Příspěvek MAS NAD ORLICÍ
MAS NAD ORLICÍ požádalo o příspěvek na svůj provoz. Vzhledem k tomu, že obec využívá jejich služeb,
starosta navrhl příspěvek 10,-Kč na osobu s trvalým pobytem v Koldíně. Tento příspěvek byl hrazen i
v minulých letech.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Koldín schvaluje příspěvek 10,- Kč na osobu s trvalým pobytem v Koldíně pro NAD
ORLICÍ, o. p. s.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/1/2020 bylo schváleno
7) Koldín čp.27 (Obecní dům)
Pan starosta poděkoval všem, kteří se zúčastnili brigády na přípravu rekonstrukce této budovy. Brigády
se zúčastnilo cca 32 občanů a tím se ušetřily finance. V současné době je vystaveno stavební povolení
a probíhají demoliční práce. Na stavbě funguje technický a autorský dozor, který vykonává Ing. David
Millich. Za tuto činnost navrhl pan starosta k podpisu SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č.12/2018
na výkon autorského dozoru a technické poradenství při realizaci stavby „ Obecní dům č. p. 27, Koldín
– I. etapa “ v částce 1 000,-Kč bez DPH za jednu návštěvu objektu. Smlouva se uzavírá na dobu do
vydání kolaudačního souhlasu.
Návrh usnesení:
Schválení SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č.12/2018 na výkon autorského dozoru a technické
poradenství při realizaci stavby s Ing. Davidem Millichem, Dolní Sloupnice 49, 565 53 Sloupnice.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/1/2020 bylo schváleno
Pan starosta předložil návrhy na podřezání celé budovy č. p. 27. Nabídku zaslala firma IZOSAN spol.
s r.o. a DEGOLA s.r.o.. Výhodnější cenu zaslal IZOSAN spol. s r.o. 168 121,-Kč včetně DPH. Celková
cena díla bude stanovena na základě přeměření skutečně provedených prací, které budou následně
sloužit k fakturaci.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmu IZOSAN spol. s r.o.. Cena díla celkem včetně DPH
168 121,-Kč. Cena bude upravena podle skutečných výměr.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/1/2020 bylo schváleno
Dotaz pana Kameníka: o jakou částku se žádala dotace na komunitní centrum?
Odpověď pana starosty: žádalo se o 1 422 000,-Kč
Konstatování pana Kameníka: kdyby bylo komunitní centrum v bývalé ZŠ, byla by dotace 1 900 000,Kč
Odpověď pana starosty: pane Kameníku, nikdy jste neřekl, že bychom dostali 1 900 000 Kč. Tuto
částku jsem řekl já. Částka se snižuje o 5% spoluúčast. Nikde není jistota, že bychom tuto dotaci
dostali.
8) Dotace - Výzva MAS č.8 Program rozvoje venkova
Pan starosta seznámil přítomné s výzvou MAS č. 8 Program rozvoje venkova, která byla projednána na
pracovní schůzce. Tato výzva je pro menší projekty s 80% dotací do výše 300 000,- Kč. Je možno žádat
o dotaci na veřejné prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, vybrané
kulturní památky, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, stezky. Pan starosta navrhl dotaci na
vybavení komunitního centra ( stoly, židle, projektor ). Dále případně předfinancovat MŠ a hasiče.
Každá organizace může žádat pouze jednou. Obec nemůže žádat na více projektů. Podání žádosti na
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tuto výzvu je do 27. 3. 2020. Požádal členy zastupitelstva, aby si výzvu promysleli do příštího zasedání
, které se bude konat 19. 3. 2020.
9) Odpadové hospodářství
Pan starosta informoval o schůzce s paní Foglovou z EKOLY České Libchavy o možnostech
ukládání odpadu. Důraz se klade hlavně na třídění odpadu. Obec Koldín třídí odpad na 64%. Do roku
2025 je nutno třídit odpad na 20% (pouze v poměru 20% komunální odpad a zbytek tříděny odpad).
V případě netřídění budou placeny vysoké poplatky. U školy bude umístěn kontejner na drobné
plechovky, u hřbitova bude kontejner na sklo a plast. Další možnost je sběr papíru a plastu přímo u
domácností ve svozových dnech. Separovaný odpad ukládat do modrých a žlutých pytlů nebo modrých
( papír ) a žlutých ( plast ) popelnic. Olej shromažďovat do PET lahví, musí být označen nápisem OBEC
Koldín a přiložen k černé popelnici. V rámci prováděného svozu budou obslouženy všechny přistavené
nádoby ( pytle ), do nichž ukládají odpad fyzické osoby trvale žijící na katastrálním území obce Koldín
s tím, že bude proveden výsyp všech přistavených nádob bez ohledu na jejich zaplnění. Pytle na
uvedený odpad zajistí obec. Zájem o pytle a popelnice hlásit u paní Dudkové na OÚ.
10) Smlouva o spolupráci knihoven
Pan starosta seznámil přítomné se SMLOUVOU o spolupráci knihoven, která byla uzavřena se
zřizovatelem naší knihovny městem Choceň. Na základě této smlouvy nás žádají o finanční příspěvek
na nákup literatury a nových knih pro naší knihovnu v roce 2020. Sdružené finanční příspěvky od OÚ
budou využity k zakoupení nových knih do fondu Střediskové knihovny Choceň. Navržený příspěvek
3 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro Střediskovou knihovnu Choceň ve výši 3 000,Kč
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/1/2020 bylo schváleno
11) Odměny členů zastupitelstva
Pan starosta informoval, že od roku 2019 proběhla 2x valorizace. Navrhl: zvýšení odměn členů
zastupitelstva nebo odměny ponechat?
Vyjádření pana Kameníka: z jeho pohledu neoprávněna manipulace ze strany starosty s odměnami
zastupitelů za pomocí místostarostky. Žádal od starosty vysvětlení. Věci by se neměly zametat pod
koberec.
Odpověď pana starosty: pan starosta podrobně panu Kameníkovi vysvětlil celý průběh vyplácení
odměn členů zastupitelstva dle pokynů z ministerstva. Bylo dodrženo to, co bylo odsouhlaseno na
ustavujícím zastupitelstvu. Nikdo se neoprávněně neobohatil.
Pan Kameník reagoval prohlášením, že tímto pro něj celá záležitost rozhodně nekončí.
Paní Zdenka Konárková navrhla výši odměny neuvolněnému starostovi – 25 000,- Kč hrubé mzdy
Paní Iva Rychtecká navrhla výši odměny místostarostce – 15 700,- Kč hrubé mzdy
Pan Petr Vilímek navrhl výši odměn předsedům výborů zastupitelstva – 2 894,- Kč hrubé mzdy
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje výše odměn:
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neuvolněný starosta – 25 000,- Kč hrubé mzdy
místostarostka – 15 700,- Kč hrubé mzdy
předsedové výborů zastupitelstva – 2 894,- Kč hrubé mzdy
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 3
Usnesení č. 8/1/2020 bylo schváleno
12) Různé
Pan starosta poděkoval za přednášku Cimrman, Tříkrálovou sbírku 2020 ( vybráno 15 500,-Kč ),
pořadatelům za organizaci turnaje v nohejbalu, který se konal v Mostku O POHÁR OBCE KOLDÍN, za
úspěšnou brigádu na hospodě a za veškeré práce související s obecní zabíjačkou včetně pečení koláčů.
Bylo to setkání místních i přespolních občanů.
Pan starosta navrhl zakoupení herní sady do MŠ. Nabídka od pana Nováčka Marka – 24 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje zakoupení herní sady do MŠ v částce 24 000,-Kč od Marka Nováčka
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/1/2020 bylo schváleno
Pan starosta předložil požadavek pana Petra Fibikara o souhlas majitele sousedících pozemků p.p.č306
a p.p.č306 LV 1001 s výstavbou – název stavby Malá vodní nádrž CHLUM.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje požadavek Petra Fibikara o souhlas majitele sousedících pozemků
(Obec Koldín) p.p.č306 a p.p.č306 LV 1001 s výstavbou – název stavby Malá vodní nádrž CHLUM a
vytyčení obecní cesty.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/1/2020 bylo schváleno
Pan Zeman na pracovní schůzce požádal členy zastupitelstva o odsouhlasení příspěvku na CHARITU
USTÍ NAD ORLICÍ. Pan starosta osloví ředitelku CHARITY ÚSTÍ NAD ORLICÍ a domluví se na finanční
částce.
Pan starosta informoval o anketě, která proběhla o spokojenosti s místním obchodem. Ankety se
zúčastnilo 91 občanů Koldína. Spokojeno 24 občanů, nespokojeno 67 občanů. Starosta informoval i o
dalších zájemcích o místní obchod. Současný prodejce byl pozván na dnešní zastupitelstvo, ale pozvání
bylo odmítnuto. Byl přečten dopis zaslaný p. Valachovou, kde ruší požadavek na dotaci. Dotace zrušena
od 1. 3. 2020. Starosta informoval přítomné, že zastupitelstvo nemá zájem o zrušení obchodu, ale
naopak ho hodlá nadále podporovat. Doloženo tím, že vynaložilo značné náklady na obnovu a udržení
provozu obchodu.

13) Diskuze a závěr
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Diskuze probíhala o spokojenosti a nespokojenosti občanů místního obchodu. Zastupitelstvo se bude
obchodem dále zabývat.
Příští zastupitelstvo se bude konat 19. 3. 2020 od 19:00 hod.

Zapsal:

Zdenka Konárková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Labský

Karel Kameník

Starosta:

Petr Vilímek

Koldín 11. 3. 2020
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