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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín  

konaného dne 24. 6. 2020, od 19:00 hodin 

 

 
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Jednání zahájil starosta Petr Vilímek v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v 19:04 hod., ukončeno bylo v 20:23 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 Aleše Zemana, 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 Aleše Zemana a zapisovatele 
Zdenku Konárkovou. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/3/2020 bylo schváleno 
 
2) Schválení programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva. Pan Aleš Zeman navrhl 
doplnit program o jeden bod: Obchod 
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje následující doplněný program jednání zastupitelstva: 
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Kontrola plnění usnesení 
4) Koldín čp.27 (Obecní dům) 
5) Smlouva o poskytnutí daru od ZD MOSTEK 
6) Smlouva o poskytnutí daru od Schipro, s.r.o. 
7) Dopravní značení a údržba 
8) Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky Mateřské školy Koldín za rok 2019 
9) Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky obce Koldín za rok 2019 
10) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koldín za rok 2019 
11) Schválení hospodaření obce a závěrečného účtu obce za rok 2019 
12) Dotace - Výzva MAS č.9 Program rozvoje venkova 
13) Program podpory kultury a památkové péče - Žádost o dotaci z Podprogramu 4 
14) Obchod 
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15) Různé 
16) Diskuze a závěr 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/3/2020 bylo schváleno 
                               
 
3) Kontrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:  
 
Usnesení 11/7/2019 - částečně splněno - prostup vozovky u bývalého sadu ( pan Ing. Jiří Labský  
                                         informoval členy zastupitelstva o proběhlé schůzce s projektantem panem  
                                         Pravcem. Dle jeho názoru je nutno zastavit vodu již na poli. Pan Pravec  
                                         vypracuje zprávu. Návrh řešení podezdívky u domu Koldín č.p.18 - doporučeno 
                                         kolem ztraceného bednění zabudovat kanálek. Nutno jednat s majiteli  
                                         pozemku. Na otázku pana Zemana zda je  pan Pravec zemědělský odborník 
v této problematice bylo odpovězeno, že nikoliv.    
Usnesení 4/8/2019 - splněno 
Usnesení 9/1/2020 - částečně splněno ( herní sada do MŠ od Marka Nováčka – není fyzicky  
                                      namontována  – dle požadavku ředitelky MŠ odloženo na měsíc červenec 2020) 
Usnesení 1/2/2020 - splněno  
Usnesení 2/2/2020 - splněno  
Usnesení 3/2/2020 - splněno  
Usnesení 4/2/2020 - splněno  
Usnesení 5/2/2020 - splněno  
Usnesení 6/2/2020 - splněno  
Usnesení 7/2/2020 - splněno  
Usnesení 8/2/2020 - splněno  
Usnesení 9/2/2020 - splněno  
Usnesení 10/2/2020 - splněno  
Usnesení 11/2/2020 - splněno  
Usnesení 12/2/2020 - splněno  
Usnesení 13/2/2020 - splněno  
Usnesení 14/2/2020 - splněno  
Usnesení 15/2/2020 - splněno  
Usnesení 16/2/2020 - nesplněno ( odloženo na příští zastupitelstvo - zprávy o činnosti výborů za první  
                                        pololetí roku 2020 ) 
Usnesení 17/2/2020 - splněno  
Usnesení 18/2/2020 - splněno  
Usnesení 19/2/2020 - částečně splněno ( oprava kříže na hřbitově ) 
Usnesení 20/2/2020 - splněno  
Usnesení 21/2/2020 - splněno  
Usnesení 22/2/2020 - částečně splněno ( žádost odeslána- probíhá jednaní s ČEZ o el.vedení  
                                        k vodovodu a vodárně ) 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
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4) Koldín čp.27 (Obecní dům) 
Pan starosta informoval o rekonstrukci budovy čp.27 ( Obecní dům ). Probíhají práce stavební,  firma 
K-Mont provádí vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci, příprava na ústřední vytápění. Rozeslány 
poptávky na elektroinstalaci a na okna.  
 
5) Smlouva o poskytnutí daru od ZD MOSTEK 
Pan starosta předložil zastupitelům „ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DARU“ od Zemědělského družstva 
Mostek, kde se dárce zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 10 000,-Kč a 
obdarovaný se zavazuje použít tento finanční dar na účely tělovýchovné a kulturní.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí daru od ZD MOSTEK ve výši 10 000,-Kč. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/3/2020 bylo schváleno 
Dále pan starosta navrhl, aby finanční daru ve výši 10 000,-Kč od ZD MOSTEK byl rozdělen takto: 1/3 
– Pouťová zábava, 2/3 – Pohádková cestička, 3/3 – Tarzan závod. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozdělení finančního dar ve výši 10 000,-Kč od ZD MOSTEK: 1/3 – 
Pouťová zábava, 2/3 – Pohádková cestička, 3/3 – Tarzan závod. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/3/2020 bylo schváleno 
 
6) Smlouva o poskytnutí daru od Schipro, s.r.o. 
Pan starosta informoval o smlouvě o poskytnutí daru od firmy Schipro, s.r.o . Jar. Metyše 1085, 
Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl. Finanční částka daru 200 000,- Kč bude využita na nová okna a 
vchodové dveře v přízemí budovy Koldín čp.27 ( Obecní dům ).  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí daru ve výši 200 000,-Kč od firmy Schipro, s.r.o. 
Jar. Metyše 1085, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl na nová okna a vchodové dveře v přízemí budovy 
Koldín čp.27 ( Obecní dům ). 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 2 
Usnesení č. 5/3/2020 bylo schváleno 
 
7) Dopravní značení a údržba 
Paní místostarostka seznámila přítomné s dopisem, který byl zaslán na Dopravní inspektorát Ústí nad 
Orlicí, kde žádáme o povolení umístit dopravní zrcadlo u komunikace III. třídy č.31610 v obci Koldín, 
které přispěje k větší bezpečnosti vyjíždějících řidičů dopravních prostředků do křižovatky z vedlejší 
komunikace. Dále jsme žádali o povolení vyznačení vodorovného značení – V12d zákaz stání na místní 
komunikaci vedoucí od místní kaple směrem na obec Sudslava. Zákaz stání vozidel v místě přispěje 
k bezpečnému vyhnutí projíždějících vozidel, zejména širší zemědělské techniky. Oba požadavky 
schválilo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí – dopravní 
inspektorát za předpokladu, že budou dodrženy určité podmínky, uvedené ve vyjádření K č. j. 
OUKOLD/0237/2020 ze dne 8. 6. 2020.  
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Dále místostarostka seznámila přítomné s dopisem od Správy a údržby silnic Pardubického kraje, kde 
jsme oznamovali havarijní stav zdi před čp. 53 a kanalizační vpusti před čp. 24 v obci Koldín. Oprava 
zdi je zařazena do plánu oprav pro letošní rok, oprava kanalizační vpusti u čp. 24 je povinností zajistit 
majitelem sjezdu. 
Návrh usnesení: 
Pan starosta navrhl zajistit nabídky na kanalizační vpusť před čp. 24, dopravní značky „ZÁKAZ STÁNÍ“ 
na místní komunikaci a ODRAZOVÉ ZRCADLO u silnice III/31610. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/3/2020 bylo schváleno 
 
Pokud kanalizační vpusť před čp. 24 bude mít nového majitele nebude opravena. 
 
Další požadavky občanů budou projednány s příslušnými orgány. 
 
8) Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky Mateřské školy Koldín za rok 2019 
Pan starosta seznámil přítomné s hospodářským výsledkem a účetní závěrkou Mateřské školy Koldín 
za rok 2019. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek Mateřské školy Koldín, okres Ústí nad Orlicí za rok 
2019, zisk ve výši 24 335,29 Kč. 
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ za rok 2019 v podobě rozvahy, kde aktiva a pasiva 
činí 3 057 524,12 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy. 
Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku takto: 
Částka 24 335,29 Kč bude přidělena do rezervního fondu a poté použita na úhradu ztráty z minulých 
let. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/3/2020 bylo schváleno 
  
9) Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky obce Koldín za rok 2019 
Starosta informoval o hospodářském výsledku a účetní závěrce obce Koldín za rok 2019, zisk ve výši  
1 461 009,67 Kč. Pro informaci: zisk v roce 2018 - 1 244 946,85 Kč, zisk v roce 2017- 1 279 129,88 Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce Koldín, za rok 2019, zisk ve výši 1 461 009,67 
Kč. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2019 v podobě rozvahy, kde aktiva a 
pasiva činí 51 356 718,05 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/3/2020 bylo schváleno 
 
10) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koldín za rok 2019 
Pan starosta informoval o provedeném přezkoumání hospodaření obce Koldín za rok 2019. Audit byl 
bez výhrad. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Při 
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
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Usnesení č. 9/3/2020 bylo schváleno 
 
11) Schválení hospodaření obce a závěrečného účtu obce za rok 2019 
Pan starosta informoval o hospodaření obce a závěrečném účtu za rok 2019 bez výhrad. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/3/2020 bylo schváleno 
 
12) Dotace - Výzva MAS č.9 Program rozvoje venkova 
Z programu rozvoje venkova – výzva MAS č.9 lze žádat o dotaci na rekonstrukci kuchyně v MŠ a herní 
prvky v částce dotace 150 000,-Kč ( dotace 80% )  100 000,-Kč – vybavení kuchyně, 50 000,-kč – herní 
prvky v MŠ. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci MAS č.9 Program rozvoje venkova na rekonstrukci 
kuchyně MŠ a herní prvky v MŠ. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/3/2020 bylo schváleno  
 
13) Program podpory kultury a památkové péče - Žádost o dotaci z Podprogramu 4 
Podařilo se nám sehnat možnost dotace na restaurování kamenného kříže na hřbitově z dotačních 
programů Pardubického kraje ve výši 50 000,-Kč. Celkové náklady činí 79 255,-Kč.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných 
v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2020. Název projektu: RESTAUROVÁNÍ CENTRÁLNÍHO 
KAMENNÉHO KŘÍŽE S LITINOVOU FIGUROU UKŘIŽOVANÉHO JEŽÍŠE KRISTA. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/3/2020 bylo schváleno    
 
 
 
14) Obchod 
Pan starosta informoval o korespondenci s paní Ivetou Valachovou. Byla zaslána dohoda o ukončení 
nájmu k 31. 7. 2020. Paní Valachová uzavřela obchod do 31. 7. 2020 z důvodu čerpání dovolené, tím 
potrestal zákazníky, kteří obchod navštěvovali. Pan Aleš Zeman navrhl, aby bylo využito hasičské auto 
k nákupu potravin starším občanům. Ostatní členové zastupitelstva se k návrhu p. Zemana 
nevyjádřili. 
 
15) Různé 
Pan Kameník Karel diskutoval, jak se postavíme k situaci, když má obec nižší příjmy. Pan Kameník 
odhaduje ztrátu na milion Kč. Pan starosta vysvětlil panu Kameníkovi, že obec dostane 1 200,-Kč na 
každého obyvatele jako kompenzaci za nižší daňové příjmy, tím by ztráta neměla být tak velká. 
Finanční situaci obce budeme pravidelně kontrolovat. 
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Informace o schváleném „Provozním řádu“ - vodovod. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích schválila „Provozní řád“ k trvalému užití. Bude probíhat kolaudace, 
podepsaná smlouva o dotaci na 2 356 063,-Kč. 
 
Pan starosta znovu informoval o proběhlém auditu obce. Auditorky přepočítaly veškeré mzdy. Nikdo 
z členů zastupitelstva se na úkor obce neobohatil. Audit byl bez výhrad. 
 
Dále pan starosta vyzval bývalé vedení obce k předání zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva obce 
z let 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Na základě předávacího protokolu tyto zápisy nepřevzal. 
Dále pan starosta žádá bývalé vedení o předání smluv o zřízení věcných břemen – kanalizace, které 
měly být uzavřeny s vlastníky do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu  tzn. v roce  2016.  
 
Informace o proběhlých opravách místních komunikací. 
 
U školy budou probíhat úpravy na kontejnerové stání. 
 
Od 1. 1. 2020 do 24. 6. 2020 bylo přihlášeno k trvalému pobytu Koldín 11 občanů. 
 
Poděkování brigádníkům za odstranění podhledu stropu v přízemí v budově Koldín čp.27. 
 
Poděkování hasičům za sběr železa. 
 
Pozvání na „Dětský karneval a karneval pro dospělé“ dne 4. 7. 2020 - pořádá Spolek tvoření Koldín. 
 
Pozvání na „Pouťovou zábavu“ dne 18. 7. 2020. 
 
16) Diskuze a závěr 
 
 
Zapsal:                                          Zdenka Konárková        
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Ing. Jiří Labský 
 
 
 
                                                      Aleš Zeman 
 
 
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
 
Koldín  30. 6. 2020  
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