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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín konaného 

dne 30. 9. 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 ve 20:40 hod. Přítomno 6 členů, zastupitelstvo obce 
Koldín je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing. Jiří Labský, Jan Kopřiva, Karel Kameník. 
 
Omluven: Aleš Zeman. 
                   
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Labského 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 ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Labského a Jana Kopřivu a zapisovatele 
Zdenku Konárkovou. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/5/2020 bylo schváleno 
 
2) Schválení programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva.  
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje následující 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 dotace z Podprogramu 4 
6) ŽÁDOST - SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI č. IV-12-2019080 
7) Návrh stanov DSO Mikroregionu Vysokomýtsko 
8) Žádost o poskytnutí prostoru 
9) Návrh - Program obnovy venkova 
10) Podpora spolků v obci Koldín 
11) Restaurování kamenného kříže v Koldíně na hřbitově 
12) Rozpočtová opatření a schválení dotací 
13) Bezhotovostní výběr poplatků v obci 
14) Návrh rozpočtu 2021 
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15) Různé 
16) Diskuze a závěr 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/5/2020 bylo schváleno 
                               
 
 
3) Kontrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:  
 
Usnesení 11/7/2019 - částečně splněno - odloženo na příští zastupitelstvo - prostup vozovky u  
                                        bývalého sadu. Pan Pravec vypracuje zprávu. Návrh řešení podezdívky u domu  
                                        Koldín č.p. 18 - doporučeno kolem ztraceného bednění zabudovat kanálek. 
                                        Nutno jednat s majiteli pozemku.         
Usnesení 16/2/2020 - nesplněno - zprávu o činnosti výboru pro rozvoj a životní prostředí pan Zeman  
                                        Aleš ( předseda výboru ) dosud nepředložil. Odloženo na příští zastupitelstvo. 
Usnesení 19/2/2020 - splněno 
Usnesení 22/2/2020 - částečně splněno - probíhají jednání s ČEZ o el.vedení k vodovodu a vodárně. 
Usnesení 6/3/2020 - částečně splněno - ODRAZOVÉ ZRCADLO u silnice III/ 31610 bude nainstalováno  
                                      do konce října 2020. 
Usnesení 2/4/2020 - splněno 
Usnesení 3/4/2020 - částečně splněno - budování elektroinstalace v budově čp.27 probíhá 
Usnesení 4/4/2020 - částečně splněno - v budově čp.27 probíhají práce - slaboproud od firmy  
                                     Chobex s.r.o. Choceň 
Usnesení 5/4/2020 - částečně splněno - „Řád pohřebiště“ vypracován a odeslán na Krajský úřad  
                                     Pardubického kraje k vyjádření. 
Usnesení 6/4/2020 - splněno 
Usnesení 7/4/2020 - splněno 
Usnesení 8/4/2020 - částečně splněno - vybudování nového pískoviště od firmy Jaroslav Nováček -  
                                      práce probíhají. 
Usnesení 9/4/2020 - splněno 
Usnesení 10/4/2020 - splněno 
                             
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
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4) Koldín čp.27 (Obecní dům) 
Pan starosta informoval o stavu budovy čp.27 - probíhají práce: 
elektroinstalace, slaboproud, dokončují se rozvody vody a kanalizace, omítají se stěny v přízemí. Dále 
chceme realizovat v přízemí výměnu oken a vchod.dveří na kterou jsme obdrželi od firmy Schipro, s.r.o. 
sponzorský dar. Pan starosta veřejně poděkoval firmě za sponzorský dar. Požádali jsme o vypracování 
cenové nabídky na okna a dveře firmu: PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí, SVĚT 
OKEN, Moravská 216, Ústí nad Orlicí, STAVONA, spol. s r.o. České Libchavy, STARMON s.r.o. Záměstí 7, 
Choceň, VEKRA Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň. Členové zastupitelstva obdrželi před 
zasedáním tohoto zastupitelstva k prostudování nabídky od uvedených firem. Po zvážení byla 
navrhnuta ke schválení finanční nabídka na plastová okna a dveře od firmy PROPLAST, spol s r.o., 
Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí v částce 198 867,30 Kč s DPH a vchodové hliníkové dvoukřídlové dveře 
od firmy PROPLAST, spol .s r.o., Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí v částce 84 167,90 Kč s DPH. Dále jsme 
rozeslali poptávku na výměnu střechy na čp.27 Koldín. Nabídku zaslala firma Střechy Matějka, Rájec 
22, Kostelec nad Orlicí, Trogas s.r.o., Polní 994, Žamberk a firma Střechy Martinek, Jana Žižky 1186, 
Choceň. Členové zastupitelstva obdrželi před zasedáním tohoto zastupitelstva k prostudování nabídky 
od uvedených firem.  
 
Obecní zastupitelstvo  po zvážení všech nabídek rozhodlo o nejvýhodnější nabídce od firmy Střechy 
Matějka, Rájec 22, Kostelec nad Orlicí v částce 803 326,08 bez DPH. V této cenové nabídce je zahrnuta 
i tepelná izolace, rekonstrukce tesařské, klempířské, zámečnické, nátěry a statické vyztužení krovu. 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu od firmy Stavebniny Jiří Konárek, Vysokomýtská 19, 565 01 
Choceň za odebraný stavební materiál v částce 21 689,52 Kč s DPH a fakturu od firmy Petr Fibikar, 
ZEMNÍ PRÁCE, Koldín- Hradiště 131, 565 01 Choceň za dovozy betonu, písku, štěrku, stavebního 
materiálu, odvoz suti na skládku, uložení odpadů a složení stavebního materiálu v částce 37 304,- Kč 
s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku č.A184271 na plastová okna a dveře od firmy PROPLAST, spol 
s r.o., Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí, IČO: 60935987, DIČ:CZ60935987 v částce 198 867,30 Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/5/2020 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku č.L181353 na vchodové hliníkové dvoukřídlové dveře od firmy 
PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí, IČO: 60935987, DIČ:CZ60935987 v částce 
84 167,90 Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/5/2020 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídkuč.20190151 firmy Střechy Matějka, Rájec 22, Kostelec nad 
Orlicí , IČO: 69843295, DIČ: CZ7805073694 v částce 803 326,08 bez DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/5/2020 bylo schváleno 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.1277/20 firmy Stavebniny Jiří Konárek, Vysokomýtská 19, 
Choceň, IČO: 72783401, DIČ:CZ6202240242 za odebraný stavební materiál v částce 21 689,52 Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/5/2020 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.200110 firmy Petr Fibikar, ZEMNÍ PRÁCE, Koldín- Hradiště 
131, IČO: 01214322, DIČ:CZ7807063561 za dovozy betonu, písku, štěrku, stavebního materiálu, odvoz 
suti na skládku, uložení odpadů a složení stavebního materiálu v částce 37 304,- Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/5/2020 bylo schváleno 
 
5) Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 
Pan starosta předložil návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných 
v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020. Dotace ve výši 50 000,-Kč byla 
schválena Zastupitelstvem Pardubického kraje na svém zasedání dne 25.08.2020, usnesení Z/502/20. 
Tato schválená dotace, kterou se podařilo získat je určena na restaurování centrálního kamenného 
kříže s litinovou figurou ukřižovaného Ježíše Krista. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 - Podpora subjektů 
činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020. Dotaci ve výši 50 000,-Kč. 
Tato schválená dotace je určena na restaurování centrálního kamenného kříže s litinovou figurou 
ukřižovaného Ježíše Krista. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/5/2020 bylo schváleno 
 
 
 
6) ŽÁDOST – SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č.IV-12-2019080 
Pan starosta předložil žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín, zastoupena– společností K energo, s.r.o. Lanškroun. Pro zrealizovanou stavbu, 
která se stala součástí distribuční soustavy elektrické energie. Jedná se o legislativně právní dořešení 
realizované akce „ IV-12-2019080 Koldín, parcela 427_12-knn,nn“. 
Věcné břemeno této smlouvy se zřizuje na jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti „ IV-12-2019080 
Koldín, parcela 427_12-knn,nn „. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/5/2020 bylo schváleno 
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7) Návrh stanov DSO Mikroregionu Vysokomýtsko 
Pan starosta předložil členům zastupitelstva návrh Stanov DSO Mikroregion Vysokomýtsko, kterého 
jsme členy. Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů obcí. Stanovy byly 
zaslány členům zastupitelstva k prostudování před zastupitelstvem. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh Stanov DSO Mikroregion Vysokomýtsko s účinností od 
01.01.2021. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/5/2020 bylo schváleno 
 
8) Žádost o poskytnutí prostoru 
Paní místostarostka seznámila přítomné s třemi žádostmi o poskytnutí prostoru: 
 
1. Žádost o poskytnutí prostoru od pana Podhorníka Pavla ml. a pana Jeřábka Michala – prostor bývalé 
ZŠ za účelem využití jako hudební zkušebna. 
2. Žádost o poskytnutí prostoru od Sboru dobrovolných hasičů Koldín – prodloužení nájemní smlouvy 
ze dne 30.11.2012. Jedná se o smlouvu o pronájmu klubovny hasičů na pozemku p.č.82/1, který je 
v majetku obce. Smlouva byla podepsána starostou obce Karlem Kameníkem a starostou hasičů 
Luďkem Brandýským a její platnost končí 31.12.2020. Žádá tímto o prodloužení smlouvy do 
31.12.2025. 
3. Žádost o poskytnutí prostoru od Spolku tvoření v bývalé ZŠ za účelem uložení rekvizit. 
 
Pan starosta konstatoval, že smlouva o pronájmu bývalé ZŠ spolku KSK Koldín, z.s. skončila. Možnost 
pronájmu třech místností. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru o pronájem v budově čp.62 ( Koldín) pronajmout 1 
místnost v 1. patře v budově čp. 62 ( Koldín ). 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/5/2020 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru o pronájem budovy  p.č. 82/1 ( Koldín).  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/5/2020 bylo schváleno 
 
9) Návrh – Program obnovy venkova 
Pan starosta požádal členy zastupitelstva, aby si do příštího zasedání promysleli, jaké akce chceme 
realizovat. Žádost o dotaci z POV musí být podána do 31.12.2020. Bližší informace o dotaci byly členům 
zastupitelstva zaslány písemně. V současné době budeme realizovat dotaci z POV na rok 2020. 
Přednesené návrhy: komunikace, venkovní mobiliář, hřiště atd.. 
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10) Podpora spolků v obci Koldín 
Pan starosta konstatoval, že z důvodu COVID-19 nemohly být realizovány všechny naplánované akce. 
Z tohoto důvodu navrhuje pro letošní rok podpořit místní spolky částkou 5 000,-Kč. Návrh pana 
Kameníka je 10 000,-Kč. O podporu požádaly 4 místní spolky.  
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje podporu spolků v obci Koldín na rok 2020 částkou : 
SDH Koldín - 5 000,-Kč 
KSK Koldín, z.s. - 5 000,-Kč 
Spolek Tvoření Koldín, z.s. - 5 000,-Kč 
MYSLIVECKÝ SPOLEK“ZELENÝ DŮL“ KOLDÍN - 5 000,-Kč 
Hlasování:    pro : 4      proti : 1     zdržel se: 1 
Usnesení č. 13/5/2020 bylo schváleno 
 
11) Restaurování kamenného kříže v Koldíně na hřbitově 
Pan starosta informoval, že obec získala dotaci na opravu kamenného kříže na hřbitově v částce 
50 000,-Kč. Celková částka faktury od MgA. Petra Rejmana ( restaurátor ) činí 79 255,- Kč. Doplatek 
obce 29 255,-Kč. Pan starosta navrhl uhradit fakturu č.2018019 v letošním roce. Veškeré práce 
dokončeny. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu fakturu č.2018019 od MgA. Petra Rejmana v letošním roce 
v částce 79 255,- Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 14/5/2020 bylo schváleno 
 
12) Rozpočtová opatření a schválení dotací 
Pan starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2020 ze dne 29.9.2020 – Výpadek daň. 
příjmů. Doplatek obci 445 000,-Kč viz příloha 1. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.10/2020 ze dne 29.9.2020 – Výpadek daň. 
příjmů.  Doplatek obci 445 000,-Kč (dotace). 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/5/2020 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 11/2020 ze dne 29.9.2020 –VRT K2. Dotace 
2 356 063,-Kč Viz příloha 2. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.11/2020 ze dne 29.9.2020 – VRT K2. Dotace 
2 356 063,-Kč 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 16/5/2020 bylo schváleno 
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13) Bezhotovostní výběr poplatků v obci 
Pan starosta informoval o bezhotovostním výběru poplatků v obci od 1.1.2021. Každý dům obdrží leták 
s podrobnými informacemi. Dále informoval o sběru odpadů od 1.1.2021. Bližší informace občané 
obdrží v letáku. Pan starosta vyzval občany, kdo ještě nenahlásil počet popelnic, ať učiní v nejbližší 
době. Popelnice budou čipovány dle nahlášených stavů . Neočipovaná popelnice nebude od 1.1.2021 
vyvezena. Čipy budou hrazeny obcí. 
 
14) Návrh rozpočtu 2021 
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zaslán všem členům zastupitelstva k prostudování. Návrh rozpočtu na 
rok 2021 – výdaje 10 637 000,-Kč, minulý rok byly naplánovány výdaje 9 370 000,-Kč. K 31.9.2020 
vyčerpáno 3 088 000,-Kč. Pan starosta informoval o dotacích, které jsme obdrželi. Dostali jsme dotaci 
na rekonstrukci střechy a vrat na budově hasičské zbrojnice, dotaci na vybavení komunitního centra 
( 22 stolů, 96 židlí, projektor a mobilní pódium ), na vybavení kuchyně v MŠ a herní prvky.  
Další naplánované akce:  
realizace přízemí budovy čp. 27 a prvního patro ( komunitní centrum ), zrekonstruovat cestu ke 
hřbitovu, vybudovat stání pro kontejnery u bývalé ZŠ a výstavba nových autobus. zastávek.  
 
15) Různé 
● Pan starosta informoval, že od roku 2009 měl být zřízen rezervní účet, kam se měla převádět každý 
rok částka 100 000,-Kč na opravu vodovodu a kanalizace. Tento účet nebyl zřízen. Účet jsme zavedli 
17.10.2019. Pan starosta navrhl převést v letošním roce na tento účet částku 100 000,-Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje převést 100 000,-Kč za rok 2019 na rezervní účet. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 17/5/2020 bylo schváleno 
 
● Informace o vrtu K2 – obdrželi jsme dotaci, proběhla kolaudace, od hygieny jsme obdrželi povolení 
k trvalému odběru vody, zbývá vyhotovit geometrický plán na vrt K2. Proběhne jednání s majitelkou 
pozemku pod vrtem 
( nájemní smlouva končí za 3 roky ). 
 
● Proběhla „Pouťová zábava“, poděkování spolku Tvoření za uspořádání „Pohádkové cestičky“. 
 
● Informace k volbám do Senátu a Krajského zastupitelstva – pan starosta vyzval občany k účasti na 
volbách. 
 
● Od 5.10.2020 vyhlášen „NOUZOVÝ STAV“ – provoz MŠ v Koldíně neomezen. 
 
● Občané obdrželi leták na sběr nebezpečného odpadu. 
 
● Všem letošním jubilantům byla zaslána SMS, že neproběhne osobní setkání z důvodu COVID-19. 
Každý jubilant obdržel blahopřání a dar od obce. 
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● U bývalé ZŠ je vysazen strom, který je v současné době ve špatném stavu (opadává jehličí a prosychá). 
Bude vysazen nový vánoční strom na stráni před MŠ. 
 
● Starosta vyzval občany k třídění odpadů u hřbitova, kde byla umístěna žlutá popelnice na plast. 
 
● K 30.9.2020 je uzavřena možnost podání žádosti o změnu územního plánu.  
 
● Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k tomu, jak se bude řešit nevypracované smlouvy na věcná 
břemena – kanalizace. Požádal pana Kameníka o vysvětlení. Pan Kameník konstatoval, že tyto smlouvy 
nestihli zpracovat a čemu to vadí, že tyto smlouvy nejsou vypracovány. Pan starosta panu Kameníkovi 
situaci vysvětlil. Pan Kameník slíbil, že do příštího zastupitelstva zjistí podrobnosti k uzavření smluv. 
Dále pan starosta připomněl, že stále mu nebyly předány zápisy a usnesení z let 2008 – 2013. 
 
16) Diskuze a závěr 
● Spokojenost občanů s novým pronajímatelem místního obchodu – občané spokojeni, situace se 
zlepšila. 
 
● Nový způsob vybírání místních poplatků – v říjnu 2020 platí ještě starý způsob. 
 
● Osvětlení po obci – nová světla u domu u čp.100, čp.137 a čp.99. Případná možnost řešení solárního 
osvětlení u čp.136  ( světlo nesvítí, opakované opravy současného osvětlení ). 
 
● Oprava WC ženy v budově OÚ. 
 
● Odvoz odpadů. 
 
● Diskuze o poskytnutí prostoru – hasiči. 
 
 
 
Zapsal:                                          Zdenka Konárková        
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Ing. Jiří Labský 
 
 
                                                      Jan Kopřiva 
 
 
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
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