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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín 

konaného dne 17.02. 2021, od 19:00 hodin 

 

 
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Jednání zahájil starosta Petr Vilímek v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v 19:05 hod., ukončeno bylo ve 21:36 hod. Přítomno bylo všech 7 členů, zastupitelstvo 
obce Koldín je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing. Jiří Labský, Jan Kopřiva, Karel Kameník, 
Aleš Zeman (příchod 19:06), Karel Kameník opustil zasedací místnost v 19:07, příchod 19:09. 
 
                 
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ivu Rychteckou a Ing. Jiřího Labského, 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 Ivu Rychteckou a Ing. Jiřího Labského a zapisovatele 
Zdenku Konárkovou. 
 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 1/1/2021 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) Komunitní centrum 
6) Tříkrálová sbírka 2021 
7) Územní plán v obci 
8) Rozpočet 2021 
9) Kanalizace v obci 
10) Modernizace sítě CETIN 
11) MAS žádost o podporu 
12) Jmenování ředitelky MŠ 
13) Kontrola MŠ 
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14) Různé 
15) Diskuze a závěr 
 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/1/2021 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 - splněno (pan Zeman podal zprávu o činnosti výboru pro rozvoj životního  
                                        prostředí ústně) 
Usnesení 22/2/2020 - částečně splněno - probíhají jednání s ČEZ o el.vedení k vodovodu a vodárně. 
Usnesení 8/4/2020 - částečně splněno - vybudování nového pískoviště od firmy Jaroslav Nováček -  
                                      práce probíhají. 
Usnesení 13/5/2020 - splněno 
Usnesení 3/6/2020 - splněno 
Usnesení 4/6/2020 - splněno 
Usnesení 5/6/2020 - splněno 
Usnesení 6/6/2020 - splněno 
Usnesení 7/6/2020 - splněno 
Usnesení 8/6/2020 - splněno 
Usnesení 9/6/2020 - splněno 
Usnesení 10/6/2020 - splněno 
Usnesení 11/6/2020 - splněno ( výstavba kanalizace u čp.27, finanční částka snížena o  30 250,-Kč  
                                        s DPH) 
Usnesení 12/6/2020 - částečně splněno ( beton v přízemí budovy čp.27 bude proveden v úterý  
                                       23.02.2021 ) 
Usnesení 13/6/2020 - částečně splněno ( štuky v přízemí budovy čp.27 ) 
Usnesení 14/6/2020 - splněno 
Usnesení 15/6/2020 - splněno 
Usnesení 16/6/2020 - splněno 
Usnesení 17/6/2020 - splněno 
Usnesení 18/6/2020 - splněno 
Usnesení 19/6/2020 - částečně splněno ( agenda hřbitova probíhá ) 
Usnesení 20/6/2020 - splněno 
Usnesení 21/6/2020 - splněno 
Usnesení 22/6/2020 - splněno 
Usnesení 23/6/2020 - splněno 
Usnesení 24/6/2020 - splněno 
Usnesení 25/6/2020 - splněno 
Usnesení 26/6/2020 - splněno 
Usnesení 27/6/2020 - splněno 
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Usnesení 28/6/2020 - splněno 
Usnesení 29/6/2020 - splněno 
Usnesení 30/6/2020 - splněno 
Usnesení 31/6/2020 - splněno 
Usnesení 32/6/2020 - splněno 
Usnesení 33/6/2020 - splněno 
                     
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
 
4) Koldín čp.27 (Obecní dům) 
Pan starosta podal informace o výměně dveří a oken, tepelné izolaci, izolaci lepenkami, doházení 
špalet, provedení betonů pod parapety a pokládce podlahového polystyrenu. Hrubá práce je 
připravena na betonáž podlah a štukování zdí v přízemí budovy čp.27. Dále bylo dokončeno vytápění 
od firmy K-MONT spol. s r.o. ( hrubé rozvody).  
Pan starosta předložil zastupitelstvu fakturu od firmy Stavebniny Jiří Konárek za stavební materiál - č.f.: 
176/21 v částce 26 247,- Kč ( polystyren, lepenky). 
č.f.: 177/21 v částce 11 932,- Kč ( ostatní stavební materiál). 
  
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.176/21 od firmy Jiří Konárek, Vysokomýtská 19, 565 01 
Choceň, DIČ:CZ6202240242, IČO: 72783401 v částce 26 247,-Kč s DPH.  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 3/1/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.177/21 od firmy Jiří Konárek, Vysokomýtská 19, 565 01 
Choceň, DIČ:CZ6202240242, IČO: 72783401 v částce 11 932,- Kč s DPH.  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 4/1/2021 bylo schváleno 
 
Pan Zeman Aleš požádal o schůzku v budově čp.27 před termínem příštího zasedání zastupitelstva. Pan 
starosta přislíbil prohlídku budovy čp.27 s podáním informací. 
 
5) Komunitní centrum  
Pan starosta předložil zastupitelstvu SMLOUVU PŘÍKAZNÍ č. 05/2021 uzavřená podle ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o zařízení záležitosti souvisejících s výkonem technického 
dozoru objednatele při realizaci stavby Komunitní centrum Koldín mezi Obcí Koldín, Koldín 15, 565 01 
Choceň a firmou Hudeček s.r.o., Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, DIČ: CZ25922319, IČO:25922319. 
Za povinnosti vyplývající z této smlouvy si firma účtuje jako pevnou cenu ve výši 139 150,-Kč s DPH. 
Kontrolní dny probíhají každý pátek. Tato smlouva byla všem členům zastupitelstva zaslána e-mailem 
a projednána na pracovní schůzce zastupitelstva. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje SMLOUVU PŘÍKAZNÍ č. 05/2021 uzavřenou mezi Obcí Koldín, Koldín 
15, 565 01 Choceň a firmou Hudeček s.r.o., Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, DIČ: CZ25922319, 
IČO:25922319 v částce 139 150,-Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/1/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil členům zastupitelstva PŘÍKAZNÍ SMLOUVU od firmy Junek Jaroslav, Seifertova 
455, 563 01 Lanškroun, IČ:46446702 pro práci koordinátora BOZP na stavbě Obecní dům Koldín – 
komunitní centrum. V rámci této smlouvy bude firma spolupracovat při vyhledávání rizik na 
pracovištích a jejich hodnocení dle významnosti investorem stavby, dle zákona č.309/2006,Sb provádět 
funkci koordinátora na stavbě a tuto činnost vykonávat návštěvami staveb 4x do měsíce.  
Za provedenou práci si firma bude účtovat měsíční paušální částku 3 000,-Kč včetně nákladů na 
dopravu + DPH 21%. Do konce stavby komunitního centra – předpoklad konce červen 2021. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje PŘÍKAZNÍ SMLOUVU uzavřenou mezi Obcí Koldín, Koldín 15, 565 01 
Choceň a firmou Junek Jaroslav, Seifertova 455, 563 01 Lanškroun, IČ:46446702 v částce 3 000,-
Kč/měsíčně včetně nákladů na dopravu + DPH 21%. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/1/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil fakturu č.162200524 od firmy STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 
Hradec Králové, DIČ:CZ25963864, IČ:25963864 zhotovitele díla „Komunitní centrum Koldín“ za  
stavební práce provedené v lednu 2021 v částce 229 623,29 s DPH. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.162200524 od firmy STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 
04 Hradec Králové, DIČ:CZ25963864, IČ:25963864 za stavební práce provedené v lednu 2021 v částce 
229 623,29 s DPH. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/1/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta konstatoval, že nemoc COVID-19 nám přerušila naplánované práce svépomoci na  
„Komunitním centrum Koldín“. Tyto práce musí provést firma + vícepráce. Byly vypracované změnové 
listy. S popisem jednotlivých prací byli členové zastupitelstva starostou obce podrobně seznámeni na 
pracovní schůzce. 
Změnový list: 
ZL1 Doplnění výkazu výměr – okna 2.NP + 3.NP (osekání otlučení) = 27 282,30 Kč bez DPH 
ZL2 Doplnění výkazu výměr – bourání podhledů (bouraní, odvoz nánosu z půdy a částečné otlučení 
omítek) = 143 140,08 Kč bez DPH 
ZL3 Doplnění výkazu výměr – VZT (vzduchotechnika) = 7 887,62 Kč bez DPH 
ZL5 Doplnění nosných trámů (část pódia)  = 14 390,32 Kč bez DPH 
ZL6 Stropní trámy nad místností č. 201 = 3 671,59 Kč bez DPH 
ZL7 Úprava vlysové podlahy v místnosti č.204 (sál) = 17 863,03 Kč bez DPH 
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ZL8 Doplnění překladů = 3 294,- Kč bez DPH 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje změnový list: 
ZL1 Doplnění výkazu výměr – okna 2.NP + 3.NP = 27 282,30 Kč bez DPH 
ZL2 Doplnění výkazu výměr – bourání podhledů = 143 140,08 Kč bez DPH 
ZL3 Doplnění výkazu výměr – VZT = 7 887,62 Kč bez DPH 
ZL5 Doplnění nosných trámů = 14 390,32 Kč bez DPH 
ZL6 Stropní trámy nad místností č. 201 = 3 671,59 Kč bez DPH 
ZL7 Úprava vlysové podlahy v místnosti č.204 = 17 863,03 Kč bez DPH 
ZL8 Doplnění překladů = 3 294,- Kč bez DPH 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/1/2021 bylo schváleno 
 
6) Tříkrálová sbírka 2021 
Pan starosta poděkoval za organizaci sbírkové akce „Tříkrálová sbírka 2021“ paní Ivě Brandýské a 
Blance Dudkové. Akce řádně proběhla na OÚ Koldín a výnos činí: 12 810,- Kč.  
Pan starosta poděkoval všem občanům Koldína za příspěvek na tuto akci. Občanům bude zaslána 
děkovná SMS. 
 
7) Územní plán v obci 
Pan starosta sdělil, že termín na podání žádostí na změnu územního plánu byl prodloužen do 
10.01.2021. Do tohoto termínu jsme obdrželi ještě čtyři žádosti. Posuzování žádostí na změnu 
územního plánu bude bodem programu na příštím zastupitelstvu. Pro urychlení vyřizování žádostí 
změn ÚP pan starosta navrhl požádat Ing. arch. Pavla Čížka, Újezdská 1429, 565 01 Choceň, 
IČO:13558781 o vypracování cenové nabídky na zpracování změny ÚP Koldín.   
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu Petra Vilímka k jednání s Ing. arch. Pavlem Čížkem, Újezdská 
1429, 565 01 Choceň, IČO:13558781 ve věci vypracování cenové nabídky na zpracování změny ÚP 
Koldín. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/1/2021 bylo schváleno 
 
 8) Rozpočet 2021 
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn od 16.12.2020 na úřední desce a elektronicky. Návrh 
rozpočtu byl projednán na pracovní schůzce dne 10.02.2021. Pan Zeman Aleš navrhl zvýšit finanční 
částku v položce kanalizace. Pan starosta vysvětlil, že v tomto roce můžeme stihnou zrealizovat 
kanalizaci u pana Kaplana čp.62, Slámy čp.29, Bečičky čp.31. Stoku u p.Jiskrové čp.8 a u Kopřivu čp.9. 
Ostatní přípojky budou realizovány z důvodu vyřízení veškeré administrativy v příštím roce.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2021: 
Příjmy 2021 – 6 646 700,- Kč. 
Výdaje 2021 – 10 637 000,- Kč. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 2 
Usnesení č. 10/1/2021 bylo schváleno 
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9) Kanalizace v obci 
Obecní zastupitelstvo pověřilo pana Karla Kameníka k zajištění právní analýzy ohledně zjištění věcných 
břemen na pozemcích, kde vede kanalizace. Analýza od právníka přišla v den zasedání zastupitelstva. 
Pan Kameník zašle členům zastupitelstva tuto analýzu k prostudování. Na příštím zastupitelstvu se 
budou členové zastupitelstva touto problematikou zabývat.  
Na dostavbu splaškové kanalizace v části „kout“ jsou navržena nová řešení. Je vypracovaná společná 
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, které zpracoval Ing. František Pravec, PC 
PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl. Dokumentace bude včetně dokladové části nutná pro 
vydání stavebního povolení. Tj. zjištění vyjádření od jednotlivých správců podzemních vedení včetně 
digitalizovaných podkladů, příprava podkladů pro zajištění smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky 
dotčených pozemků stavby. Zajištění všech stanovisek dotčených orgánů a SZIF. Odhad investičních 
nákladů 1 300 000,- Kč + DPH. 
Cena projektových prací po 40% slevě činí celkem s DPH 66 550,- Kč.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční částku 66 550,- Kč s DPH za vypracování projektových prací na 
dostavbu splaškové kanalizace v části „kout“ Ing. Františku Pravcovi, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 
01 Litomyšl. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/1/2021 bylo schváleno 
 
Vyjádření občanů k projektové dokumentaci dostavby splaškové kanalizace v části obce „kout“ 
proběhne v diskuzi.  
Ostatní občané, kteří ještě nejsou připojeni na kanalizaci, budou vyzváni k připojení písemným 
dopisem. 
 
10) Modernizace sítě CETIN 
Obec Koldín obdržela dopis od firmy CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň na 
stabilní rychlý internet ( rychlost připojení až 250 Mb/s, bezproblémové fungování IPTV, možnost 
zpětného zhlédnutí pořadů a obraz ve vysoké HD kvalitě, výběr z více než 15 poskytovatelů internetu). 
V rámci kampaně, když obec umístí plachtu 2x1m na stabilní rychlý internet na některou z obecních 
ploch, pošleme občanům SMS a vyvěsíme vzkaz na Facebookové stránky obce, obdržíme kompenzaci 
500,- Kč. Pronájem reklamní plochy – 3 000,- Kč za 6 měsíců. Finanční obnos bude použit na podporu 
akce, která se bude v obci konat.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje modernizaci sítě CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
– Libeň v obci Koldín, umístění plachet formátu 2x1m na některou z obecních ploch, pronájem reklamní 
plochy 3 000,- Kč za 6 měsíců a zaslání hromadné info SMS o výše zmíněném s kompenzací 500,- Kč. 
Hlasování:    pro : 7      proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/1/2021 bylo schváleno 
 
11) MAS žádost o podporu 
Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s., Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelecké Horky nám zaslala 
žádost o příspěvek na činnost. Tato skupina nám pomáhá při zpracování žádostí o dotace. Pan starosta 
navrhl této skupině přispět na činnost 4 000,- Kč. 
 

mailto:obec@koldin.cz
https://www.koldin.cz/


O b e c   K o l d í n 
Koldín 15, 565 01 Choceň, IČ : 00279056 

Email : obec@koldin.cz  , https://www.koldin.cz , datová schránka:qq7a3qe 

 

 

 

Strana:   7/celkem 9 

Počet příloh/listů: 0/0 

Spisový znak: 101.2.1 

            Čj. OUKOLD/0124/2021 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 4 000,- Kč na činnost Místní akční skupině NAD ORLICÍ, o.p.s., 
Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelecké Horky. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/1/2021 bylo schváleno 
 
12) Jmenování ředitelky MŠ 
Pan starosta informoval, že paní ředitelka MŠ Koldín p.Lenka Líznerová odešla na mateřskou 
dovolenou. Za svůj zástup si vybrala  p.Lenku Strašákovou. Funkci zastává s účinností od 21.12.2020. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje p.Lenku Strašákovou, Zářecká Lhota 52 ředitelkou MŠ od 21.12.2020 
po dobu mateřské dovolené Lenky Líznerové. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 14/1/2021 bylo schváleno 
 
13) Kontrola MŠ 
V MŠ proběhla kontrola účetnictví bez závad. Kontrolu prováděl Jan Burian, Jan Kopřiva a Karel 
Kameník. 
 
14) Různé 
● Pan starosta seznámil přítomné s informacemi od EKOLY České Libchavy s.r.o. o výběru poplatku za 
ukládání odpadů na skládku od 01.01.2021. Pan starosta dále informoval o novele zákona o odpadech, 
schválené poslanci na přelomu roku 2020. Nový zákon o odpadech dále od 01.01.2030 zakazuje ukládat 
na skládky tzv. využitelné odpady, přičemž od 01.01.2021 zvyšuje poplatek za ukládání těchto odpadů 
na skládku na částku 800,- Kč za 1 tunu odpadu z dosavadních 500,- Kč/t. Nový zákon současně 
umožňuje obcím uplatnit pro zákonem stanovené maximální množství využitelných odpadů nárok tzv. 
třídící slevu, tj. nárok na zahrnutí těchto odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního 
odpadu, který je stanoven ve výši 500,- Kč za 1 tunu odpadu. Pro účely uplatnění slevy je nutno uzavřít 
Dohodu.    
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. na snížení 
skladovacího poplatku. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/1/2021 bylo schváleno 
 
● Obdrželi jsme od Probační a mediační služby Ústí nad Orlicí nabídku na odpracování trestu obecně 
prospěšných prací pana Martina Barvíře. Trest obecně prospěšných prací ve výměře 230 hodin chce p. 
Barvíř odpracovat v Obci Koldín. Služba je bezplatná. Tato služba bude využita pro obec. 
 
● Portál občana je možno vyzvednout na OÚ Koldín u p.Dudkové. Portál umožňuje platit zálohově 
poplatky na vodné a stočné. 
 
● Úřední hodiny účetní p.Dudkové již fungují v plném rozsahu. 
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● Zajistili jsme kominické služby pro občany Koldína. Zájemci se mohou nahlásit formou e-mailu nebo 
u paní Dudkové do 10 3. 2021. Práce bude provádět kominík p.Kubasa. Pošleme SMS. 
 
● Dočipování popelnic – pošleme SMS, kdy tato služba proběhne. 
 
● Sběr nebezpečného odpadu proběhne 23.02.2021. Pošleme SMS. 
 
● Rekonstrukce autobus.zastávek – proběhne jednání s majiteli pozemku ( kácení stromů ). 
 
● Pan starosta se omluvil občanům za zimní údržbu místních komunikací, která nebyla vždy dokonalá. 
Tato práce je vykonávaná občany jako doplňková činnost. Bude zaslána SMS, kdo by měl o zimní údržbu 
místních komunikací zájem. 
 
● Pana Zemana Aleše oslovil p.Lustyk, který hospodaří na pozemcích v katastru Koldín a požádal OÚ o 
prořezání stromů směr „punčocha“. Do příštího zastupitelstva bude tato záležitost prověřena. 
   Dále se pan Zeman dotazoval, zda by obec mohla přispět „Charitě Ústí nad Orlicí“, která vykonává 
služby občanům. Pan starosta navrhl, aby Charita Ústí nad Orlicí zaslala smlouvu. 
   Pan Zeman hovořil o předávacím protokolu panu starostovi, kde nebyly předány zápisy a usnesení 
z let 2008 - 2013. Pan Zeman vyzval pana starostu k vytvoření pracovní skupiny zastupitelů, která bude 
hledat zápisy. Pan starosta odpověděl, že dopis s dotazem jak dále postupovat již zaslal na Ministerstvo 
vnitra z důvodu opakovaných výzev. Pan Kameník Karel řekl p.starostovi, že nechce být záležitostmi 
ohledně zápisů obtěžován, ale p.Zemanovi pomůže v hledání. Pan starosta počká na vyjádření 
Ministerstva vnitra. 
 
● Pan Kameník Karel požádal pana starostu o informace k auditu. Pan starosta mu informace podal. 
    Dále pan Kameník hovořil o odměňování členů zastupitelstva v roce 2019.  
Pan starosta   problematiku p.Kameníka prodiskutuje. Případně podá další informace, ale pro pana 
starostu je tato záležitost uzavřená. Bylo zkontrolováno bez výhrad. 
 
15) Diskuze a závěr 
● Nepředané zápisy bývalého starosty p.Zemana z let 2008 – 2013. 
 
● Smazání zápisů v elektronické podobě do roku 2016. 
 
● Odměny členů zastupitelstva v roce 2019. 
 
● Pan Zeman Miloš - v případě, že se se nikdo nepřihlásí na zimní prohrnování, má zájem o tuto službu.  
Jeho podmínkou je, že využije svoji mechanizaci. Případnou cenovou nabídku vypracuje.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obec@koldin.cz
https://www.koldin.cz/


O b e c   K o l d í n 
Koldín 15, 565 01 Choceň, IČ : 00279056 

Email : obec@koldin.cz  , https://www.koldin.cz , datová schránka:qq7a3qe 

 

 

 

Strana:   9/celkem 9 

Počet příloh/listů: 0/0 

Spisový znak: 101.2.1 

            Čj. OUKOLD/0124/2021 

DISKUZE – PROJEDNÁNÍ DOKONČENÍ KANLIZAČNÍCH PŘÍPOJEK V OBCI – MÍSTNÍ ČÁST „KOUT“ 
 
● Občanům, kterých se přípojky na kanalizaci týkají, byly zaslány písemné pozvánky na zasedání 
zastupitelstva. Byl jim předán návrh projektu od Ing. Františka Pravce. Pan starosta podal informace 
ohledně dokončení přípojek. Pan Zeman a Kameník vysvětlovali, proč nebyly přípojky na kanalizaci 
dokončeny již v roce 2016. Současný pan starosta navrhl řešení takto: 
  

1) Vybudování stoky kanalizace u pana Kaplana čp.62, Slámy čp.29, Bečičky čp.31 dle projektu 
Ing. Františka Pravce. Jedná se stoku gravitační. 

2) Vybudování přečerpávací stanice pro domy p.Jiskrové čp.8 a p.Kopřivu čp.9 dle projektu Ing. 
Františka Pravce 

3) Stoku pro čp.61,10,11,12,74 a 13 prodiskutovat s majiteli stoku gravitační  dle projektu Ing. 
Františka Pravce nebo se vrátit k řešení vybudování přečerpávacích stanic s kompletním 
provozem obce Koldín. Podle finančních nákladů řešení jednotlivých možností. 

 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje řešení takto: 
  

1) Vybudování stoky kanalizace u pana Kaplana čp.62, Slámy čp.29, Bečičky čp.31 dle projektu 
Ing. Františka Pravce. Jedná se stoku gravitační. 

2) Vybudování přečerpávací stanice pro domy p.Jiskrové čp.8 a p.Kopřivu čp.9 dle projektu Ing. 
Františka Pravce 

3) Stoku pro čp.61,10,11,12,74 a 13 prodiskutovat s majiteli stoku gravitační dle projektu Ing. 
Františka Pravce nebo se vrátit k řešení vybudování přečerpávacích stanic s kompletním 
provozem obce Koldín. Podle finančních nákladů řešení jednotlivých možností.  

Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 16/1/2021 bylo schváleno 
 
 
Zapsala:                                        Zdenka Konárková        
 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Iva Rychtecká 
 
 
 
                                                      Ing. Jiří Labský 
 
 
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
 
 
Koldín  23.02.2021 
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