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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín  

konaného dne 20. 5. 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 20:53 hod. Přítomno7 členů, zastupitelstvo obce Koldín 
je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing. Jiří Labský, Jan Kopřiva, Aleš Zeman 
(příchod v 19:19 hod), Karel Kameník. 
                   
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ivu Rychteckou a Jana Kopřivu, zapisovatelem 
Zdenku Konárkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Starosta informoval, že zasedání je 
nahráváno pro účely vyhotovení zápisu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Zdenku ověřovatele zápisu Ivu Rychteckou a Jana Kopřivu. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2/2020 bylo schváleno 
 
2) Schválení programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva. 
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání: 
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Kontrola plnění usnesení 
4) Koldín čp. 27 (Obecní dům) 
5) Dotace - Výzva MAS č. 8 Program rozvoje venkova 
6) MAS NAD ORLICÍ zařazení obce na období 2021 - 2027 
7) Projednaní územního plánu 
8) Druhá Zpráva o uplatňování územního plánu Koldín 
9) Zrušení dotace obchod 
10) Obchod v obci 
11) Zprávy výborů o činnosti 
12) Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
13) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 
14) Oprava sochy na hřbitově 
15) Žádost o vydání vyjádření k rekonstrukci nadzemního vedení VN 
16) Různé 
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17) Diskuze a závěr 
 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2/2020 bylo schváleno 
                               
 
 
3) Kontrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:  
 
Usnesení 11/7/2019 - nesplněno ( odklad na příští zasedání zastupitelstva – termín prodloužen  
                                        z důvodu  COVID-19  - předložení návrhu na řešení prostupu vozovky u  
                                        bývalého sadu a návrh řešení podezdívky u domu Koldín čp. 18) 
Usnesení 4/8/2019 - částečně splněno ( doladění dotace na pokrytí ztrát 4 000,- Kč p. Valachové  ) 
Usnesení 1/1/2020 - splněno 
Usnesení 2/1/2020 - splněno  
Usnesení 3/1/2020 - splněno  
Usnesení 4/1/2020 - splněno  
Usnesení 5/1/2020 - splněno  
Usnesení 6/1/2020 - splněno  
Usnesení 7/1/2020 - splněno  
Usnesení 8/1/2020 - splněno  
Usnesení 9/1/2020 - částečně splněno ( zakoupení herní sady do MŠ od Marka Nováčka  - není fyzicky  
                                      namontováno ) 
Usnesení 10/1/2020 - splněno  
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
 
4) Koldín čp. 27 (Obecní dům) 
Pan starosta informoval o proběhlých a probíhajících pracích v budově čp. 27 ( Obecní dům ): 
dokončeno podřezání budovy firmou IZOSAN spol. s r.o., probíhají bourací práce, budují se nové příčky 
a podkladní betony, příprava na nová okna a dveře v přízemí ( sponzorský dar ).  
K podané žádosti na dotaci (komunitní centrum) musela být provedena studie proveditelnosti, kterou 
nám zpracovala Bc. Simona Karlíková. Odměna za tyto služby činí 40 250,-Kč. Smlouva o zpracování 
studie proveditelnosti  a žádost o dotaci byla projednána s členy zastupitelstva na pracovní schůzce 
dne 18. 5. 2020. 
Návrh usnesení: 
Pan starosta předložil smlouvu o zpracování studie proveditelnosti a žádost o dotaci Bc. Simony 
Karlíkové ke schválení. Odměna za tyto služby činí 40 250,-Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2/2020 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil faktury od Jiřího Konárka – Stavebniny Choceň, za odebraný stavební materiál,  
nářadí, ochranné pomůcky. 
FA 581/20 na částku 21 511,02 Kč s DPH 
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FA 582/20 na částku 13 095,77 Kč s DPH 
FA 583/20 na částku 12 291,91 Kč s DPH 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje faktury od firmy Jiřího Konárka – Stavebniny Choceň. 
FA 581/20 na částku 21 511,02 Kč s DPH 
FA 582/20 na částku 13 095,77 Kč s DPH 
FA 583/20 na částku 12 291,91 Kč s DPH 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2/2020 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil fakturu od ŽPSV s.r.o. Uherský Ostroh – provozovna Běstovice za odběr betonů 
v částce 20 989,- Kč s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu od firmy ŽPSV s.r.o. Uherský Ostroh – provozovna Běstovice. 
FA 20002629 na částku 20 989,- Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2/2020 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil fakturu od Petra Fibikara – zemní práce Koldín za odvoz betonu, staveb. 
materiálu, odpadu, uložení na skládku ( 102t ) v částce 42 048,-Kč s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu od firmy Petr Fibikar – zemní práce Koldín. 
FA 200042 na částku 42 048,- Kč s DPH 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2/2020 bylo schváleno 
 
Pan starosta informoval o vodoinstalaci, kanalizaci, plynoinstalaci a topení budovy čp.27. Bylo osloveno 
5 firem, které nám vypracovaly nabídky. Nejlevnější nabídka na plynoinstalaci je od firmy David Fibikar 
– VODA-TOPENÍ-PLYN Koldín 125, v částce 51 854,80 Kč bez DPH. Nejlevnější nabídka na vodoinstalaci, 
topení a kanalizaci je od firmy K Mont Choceň, s.r.o. v částce bez DPH: 
Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 2 312,- Kč 
Zdravotechnika – vnitřní vodovod 2 544,- Kč 
Ústřední vytápění – rozvodné potrubí 67 925,- Kč 
Vnitřní kanalizace  53 410,- Kč 
Instalační prefabrikáty 24 835,- Kč  
Konstrukce zámečnické 5 132,- Kč 
Vnitřní vodovod 79 258,- Kč 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku na plynoinstalaci od firmy David Fibikar – VODA – TOPENÍ – 
PLYN Koldín - Hradiště 125 v částce 51 854,80 Kč bez DPH . 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2/2020 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
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Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku na vodoinstalaci a kanalizaci od firmy K Mont Choceň, s.r.o. 
v částce bez DPH: 
Vnitřní kanalizace  53 410,- Kč 
Instalační prefabrikáty 24 835,- Kč  
Konstrukce zámečnické 5 132,- Kč 
Vnitřní vodovod 79 258,- Kč 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2/2020 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku na topení od firmy K Mont Choceň, s.r.o. v částce bez DPH: 
Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 2 312,- Kč 
Zdravotechnika – vnitřní vodovod 2 544,- Kč 
Ústřední vytápění – rozvodné potrubí 67 925,- Kč 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2/2020 bylo schváleno 
 
VŠE CO BYLO SCHVÁLENO BUDE ZABUDOVÁNO VE ZDI NEBO V BETONU. Další zařizovací předměty, 
radiátory a vybavení kotelny se bude s danou firmou dále schvalovat.   
 
5) Dotace – Výzva MAS č.8 Program rozvoje venkova 
Z důvodu COVID-19 nemohlo být zastupitelstvo 19. 3. 2020. Žádost na Dotace – Výzva MAS Program 
rozvoje venkova musela být podána do 28. 3. 2020. Pan starosta podal  žádost na vybavení 
komunitního centra ( 96 ks židlí, 24 ks stolů, mobilní podium 6x3m a dataprojektor ) v částce 268 331,- 
Kč ( 80% dotace ). Dále požádal o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice ( oprava střechy, nová 
sekční garážová vrata ) v částce 199 954,-Kč ( 80% dotace). Tyto dvě žádosti byly podány. 
 
6) MAS NAD ORLICÍ  zařazení obce na období 2021 - 2027 
Na základě spolupráce s Místní akční skupinou NAD ORLICÍ, o.p.s., která podporuje náš region  
(dotace) nás požádala o schválení zařazení území obce do území působnosti MAS na programové 
období 2021 – 2027. 
Návrh usnesení: 
Obec Koldín schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. na 
programové období 2021 – 2027. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2/2020 bylo schváleno 
 
7) Projednání územního plánu 
Obec obdržela 3 žádosti na změnu územního plánu ( Schipro, s.r.o., David Švestka a Kuchařová Marcela 
). Žádosti zaslány p. Kubešové ( Městský úřad Vysoké Mýto – odbor územního plánování ) ke 
zpracování. Další žádosti na případnou změnu ÚP lze podat do 30. 9. 2020 na OÚ Koldín. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schváluje, že zájemci o případnou změnu ÚP mohou podat žádosti do 30. 9. 2020 
na OÚ Koldín. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
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Usnesení č. 11/2/2020 bylo schváleno 
 
8) Druhá Zpráva o uplatňování územního plánu Koldín 
V obci Koldín probíhala změna ÚP. Městský úřad Vysoké Mýto – odbor stavebního úřadu a územního 
plánování zaslal zastupitelstvu k odsouhlasení Druhou Zprávu o uplatnění územního plánu Koldín 
zpracovaná za období 4/2016 – 2/2020. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schválilo Druhou Zprávu o uplatnění územního plánu Koldín zpracovaná za 
období 4/2016 – 2/2020. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/2/2020 bylo schváleno 
  
9) Zrušení dotace obchod 
Obec Koldín obdržela dopis od p.Valachové  ( pronajímatel obchodu ) ve kterém sděluje, že vzhledem 
k situaci v naší zemi, oznamuje, že ruší požadavek ve smlouvě z měsíce prosinec 2019 na veškeré 
dotace včetně měsíců leden a únor 2020. Její žádost má zastupitelstvo považovat za bezpředmětnou. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo mění usnesení 4/8/2019 - Ruší dotaci na pokrytí ztrát ve výši 4 000,-Kč p. 
Valachové. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/2/2020 bylo schváleno 
 
10) Obchod v obci 
Pan starosta informoval přítomné o spokojenosti a nespokojenosti občanů s místním obchodem. Je 
nutné se zabývat anketou, které se zúčastnilo 91 občanů Koldína. Spokojeno bylo 24 občanů, 
nespokojeno 67 občanů. Pan starosta informoval o dalších zájemcích o místní obchod. Byl vznesen 
dotaz u firmy HRUŠKA, spol. s r.o. o případném vzniku nájemního vztahu. S podmínkami provozu byli 
členové zastupitelstva seznámeni na pracovní schůzce: 

- měsíční nájem 1,- Kč 
- média k tíži pronajímatele kromě svozu odpadu a tel. poplatků-tyto náklady jdou k tíži –

nájemce 
- každoroční příspěvek 120 000,- Kč od obce  

nebo 200 000,- Kč roční příspěvek od obce a veškeré náklady na provoz platí pronajímatel  
 

- prodejní doba:  PO, STŘ, PÁ   - 6:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 

                            ÚT, ČTVR        - 6:30 - 12:00 

                            SO                    - 7:00 - 11:00 

                            NE                      ZAVŘENO 

- doba nájmu 5 let s obcí 
 

Další zájemce je původní „Vietnamka“ 
- vybavení prodejny – pronajímatel 
- vodu, topení a elektřinu hradí obec 
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Náklady současného nájemce, které platí obec : 
od 1. 2. 2019 do 19. 12. 2019 = 229 225,43 Kč 
od 1. 1. 2020 do 5. 5. 2020 = 70 760,74 Kč 
 
100,-Kč platí měsíční nájemné pronajímatel obci. 
 
Krajský úřad dotuje obce 50% dotací. 
 
Pan Kopřiva Jan upozornil na situaci, aby obec v případě výpovědi nájemní smlouvy nebyla delší dobu 
uzavřena. Pan starosta vysvětlil, že dvouměsíční výpovědní lhůta je oboustranná. 
 
Pan starosta navrhl hlasovat  o ukončení nájemní smlouvy s paní Valachovou. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy s paní Valachovou. 
Hlasování:    pro : 4     proti : 2     zdržel se: 1 
Usnesení č. 14/2/2020 bylo schváleno 
 
Pan starosta navrhl hlasovat o zveřejnění záměru o pronájmu obchodu se smíšeným zbožím v Koldíně 
v budově čp.62 . 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru o pronájmu obchodu se smíšeným zbožím v budově 
čp.62 Koldín . 
Hlasování:    pro : 5     proti : 2     zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/2/2020 bylo schváleno 
 
11) Zprávy výborů o činnosti 
Zastupitelstvo obce Koldín navrhlo, aby jednotlivé výbory předložily zprávu o činnosti za první pololetí 
roku 2020. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje, aby výbory předložily zprávu o činnosti za první pololetí roku 2020 na 
zastupitelstvu ( červenec – srpen 2020 ) 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 16/2/2020 bylo schváleno 
 
12) Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Pan starosta navrhl ke schválení darovací smlouvu s Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, zastoupená Ing. 
Marií Malou. Finanční dar poslouží obdarovanému pro účely pomoci oblasti jeho hlavní činnosti. Návrh 
poskytnutí finančního daru 5 000,-Kč na rok 2020. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar 5 000,-Kč na rok 2020 Oblastní charitě Ústí nad Orlicí. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 17/2/2020 bylo schváleno 
 
13) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 
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Pan starosta seznámil přítomné s žádostí o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. , která poskytuje 
krizové služby a odbornou pomoc pro děti a ostatní lidé. Linka bezpečí požádala o příspěvek 3 000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek 3 000,-Kč na provoz Linky bezpečí, z.s. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 18/2/2020 bylo schváleno    
 
14) Oprava sochy na hřbitově 
Bylo jednáno se třemi restaurátory ve věci opravy kříže, který je umístěn na hřbitově a je v dezolátním 
stavu. Nejlevnější nabídka byla od MgA. Petra Rejmana z Proseče u Skutče na částku 79 255,- Kč s DPH. 
Jednáme s Pardubickým krajem o dotaci, ale v současné době jsou tyto dotace pozastaveny. 
Připomínka pana Aleše Zemana: počkal by, jestli dopadne dotace. 
Připomínka pana Jana Kopřivy: jestli jsou finance v rozpočtu, tak proč ne, jestli je to v současné době 
nezbytně nutné, aby byly finance na důležitější věci. 
Pan starosta sdělil, že realizace je plánována na rok 2020 cca prosinec a financování v roce 2021. 
Zároveň upozornil, že stávající stav není vyhovující a bezpečný.     
Uděláme maximum, abychom dotaci získali. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu kříže na hřbitově od MgA. Petra Rejmana z Proseče u Skutče 
v roce 2020, financování v roce 2021. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 19/2/2020 bylo schváleno    
 
15) Žádost o vydání vyjádření k rekonstrukci nadzemního vedení VN 
V obci Koldín – Hradiště se bude rekonstruovat elektrické vedení. Pan starosta seznámil s žádostí o 
vydání vyjádření k rekonstrukci nadzemního vedení VN. V této lokalitě se budou stavět nové domy.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci nadzemního vedení VN. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 20/2/2020 bylo schváleno     
  
 
16) Různé 
● Pan starosta nechal dodatečně schválit opravu místní komunikace s nástřikem firmou KSB spol. s r.o. 
v částce 82 764,- Kč s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu místní komunikace s nástřikem firmou KSB spol. s r.o. v částce 
82 764,- Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 21/2/2020 bylo schváleno     
 
● První dva týdny v měsíci červnu 2020 budou vybírány poplatky za vodné a stočné – bude zaslána sms. 
Bezhotovostní úhrada poplatků náš systém neumožňuje.  
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● Každý dům obdržel leták jak třídit odpad. Je možno zakoupit popelnice na odpad - žlutá (plast) nebo 
žluté pytle, které obdržíte na OÚ, modrá popelnice (papír) nebo nálepka na černou popelnici, která 
bude také vyvezena. Samolepky na požádání bezplatně zajistíme. Od 1. 1. 2021 bude prováděno vážení 
popelnic. Popelnice budou očipovány. Ekola bude vážit i pytle s odpadem. Při placení poplatků za 
vodné a stočné občan každého domu nahlásí počet, velikost a druh popelnice, které vlastní.  
Neočipovaná popelnice nebude v roce 2021 vyvezena.  
 
● Od pondělí 18. 5. 2020 otevřena MŠ - funguje v omezeném režimu. 
 
● Upozornění od ČEZ, že elektrické vedení k vodovodu, vodárně a transformátor je v majetku obce. 
Stávající stav je havarijní. Je nutné zahájit jednání s ČEZ o převodu do jejich vlastnictví nebo smlouvu o 
pronájmu.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jednání s ČEZ o el. vedení k vodovodu a vodárně.  
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 22/2/2020 bylo schváleno     
 
● Hasičská zbrojnice - je nutné zahájit pasport a geometrický plán budovy, abychom budovu 
zlegalizovali. Budova nemá evidenční ani popisné číslo a není zkolaudována.  
 
● Poděkování všem, kteří se zúčastnili šití a roznášení roušek občanům( COVID-19 ). 
● Poděkování hasičům, kteří byli připraveni pomoci starším občanům. 
● Poděkování hasičům za vyčištění koupaliště a posekání stráně.  
● Poděkování všem, kteří se zúčastnili brigád na úpravu stráně u OÚ ( odplevelení, dovoz kamenů, 
výsadba nových rostlin a návoz štěpky ). 
 
17) Diskuze a závěr 
● označit silnici nižší rychlostí pro těžká vozidla – trpí domy, opěrná  zeď u Michala Jeřábka a Daniely 
Dostálkové, slepá ulice od školy k Burianom, dopravní zrcadlo u výjezdu na hlavní silnici u čp.58, 
propadlý kanál u čp. 24, parkování před bývalou školou, vodorovné značení zákaz stání – cesta směr 
Sudslava. 
● Obec pořídila 3 druhy obrázků obce Koldín, máme tisková data a můžeme je poskytnout občanům. 
● Kanalizace – kanál – komunikace s panem Špajzem, nelze dál pokračovat, dokud nedostaneme 
povolení ze stavebního úřadu a SFŽP k možnému dopojení do stávající kanalizace. 
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Zapsal:                                          Zdenka Konárková        
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Iva Rychtecká 
 
 
                                                      Jan Kopřiva 
 
 
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
 
 
 
Koldín  26. 5. 2020  
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