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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín  

konaného dne 02.06. 2021, od 19:00 hodin 

 

 
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Jednání zahájil starosta Petr Vilímek v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v 19:03 hod., ukončeno bylo ve 21:11 hod. Přítomno bylo 6 členů (omluven: 
p.Kopřiva Jan), zastupitelstvo obce Koldín je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing. Jiří Labský, Karel Kameník, Aleš Zeman 
( příchod 19:12 hod.) 
Omluven: Jan Kopřiva 
 
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 : 5     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/3/2021 bylo schváleno 
 
2) Schválení programu, popř.doplnění programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva a navrhl doplnit program o 
následující: Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.06.2018 (vrt K2). 
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje následující upravený program jednání zastupitelstva: 
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Kontrola plnění usnesení 
4) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.06.2018 ( vrt K2 ) 
5) Koldín čp.27 (Obecní dům) 
6) Komunitní centrum 
7) Záměr ZD Mostek 
8) Vyřízení žádostí o odkup části obecního pozemku: Koldín parcelní číslo 1150/4 
9) Územní plán v obci 
10) Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
11) Smlouva o spolupráci knihoven 
12) Avízo pro změnu rozpočtu obce 
13) Hasičská zbrojnice 
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14) Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky Mateřské školy Koldín za rok 2020 
15) Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky obce Koldín za rok 2020 
16) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koldín za rok 2020 
17) Schválení hospodaření obce a závěrečného účtu obce za rok 2020 
17) Různé 
18) Diskuze a závěr 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/3/2021 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. Proběhla schůzka stavebního výboru. 
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. Návrh p. ředitelky - vybudovat pískoviště zděné, rozhodne  
                                      stavební výbor. 
Usnesení 13/6/2020 - částečně splněno ( štuky v přízemí budovy čp.27 ). 
Usnesení 9/1/2021 - nesplněno z důvodu odmítnutí poptávky Ing. arch. Čížka, bude oslovena nová  
                                     firma. 
Usnesení 11/1/2021 - nesplněno ( proplacení fin. částky Ing. Františku Pravcovi – projektové práce     
                                        budou rozděleny na dvě části). 
Usnesení 16/1/2021 - částečně splněno ( kanalizace – místní část „kout“ ).  
Usnesení 1/2/2021 - splněno 
Usnesení 2/2/2021 - splněno 
Usnesení 3/2/2021 - částečně splněno ( rekonstrukce střechy na budově čp. 27 probíhá ). 
Usnesení 4/2/2021 - splněno 
Usnesení 5/2/2021 - splněno 
Usnesení 6/2/2021 - splněno 
Usnesení 7/2/2021 - splněno 
Usnesení 8/2/2021 - částečně splněno ( práce probíhají – autobusové zastávky ). 
Usnesení 9/2/2021 - splněno 
Usnesení 10/2/2021 - splněno 
Usnesení 11/2/2021 - splněno 
Usnesení 12/2/2021 - splněno 
Usnesení 13/2/2021 - splněno 
Usnesení 14/2/2021 - splněno 
  
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
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4) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.06.2018 
Pan starosta informoval o proběhlé schůzce členů zastupitelstva s p. Miluší Zemanovou ( majitelka 
pozemků pod vrtem K2 ). Účelem jednání byl prodej pozemků nebo prodloužení nájemní smlouvy. 
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023. Paní Miluše Zemanová souhlasila 
s prodloužením nájemního poměru na dalších 5 let v celkové délce trvání smlouvy do 31.12.2028. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.06.2018 uzavřenou mezi 
obcí Koldín a p. Miluší Zemanovou bytem Koldín čp.36. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 
31.12.2023. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy.  Nájemní poměr se sjednává na dobu 
určitou v celkové délce trvání smlouvy do 31.12.2028.  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 3/3/2021 bylo schváleno 
 
5) Koldín čp.27 (Obecní dům) 
Pan starosta informoval o rekonstrukci budovy čp.27 – probíhají stavební práce ve sklepě. 
V přízemí budou probíhat štukatérské a sádrokartonářské práce v přízemí. Na sádrokarton byla 
oslovena firma: Stating s.r.o., Šela stavel, s.r.o., B & V GIPS, s.r.o. a Pavel Šudoma. 
Cenově nejvýhodnější nabídka byla předložena od firmy Pavel Šudoma, Brněnec - Moravská 
Chrastová 132. Nabídka včetně izolace činí:  191 071,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku od firmy Pavel Šudoma Brněnec - Moravská Chrastová 132  
(sádrokartonářské práce +izolace v přízemí Koldín čp.27) v částce 191 071,-Kč. 
Hlasování:    pro : 4     proti : 0     zdržel se: 2 
Usnesení č. 4/3/2021 bylo schváleno 
 
6) Komunitní centrum 
Pan starosta konstatoval, že firma Stating s.r.o. provádí sádrokartonářské práce v 1. patře budovy čp. 
27. Firma Střechy Matějka dokončuje střešní a izolační práce. Proběhla brigáda místních občanů na 
přípravu instalování mobilní posuvné stěny. Pan starosta poděkoval všem brigádníkům, kteří se této 
akce zúčastnili. Byl předložen ke schválení změnový list ( vícepráce ): 
ZL 4 - výměna zárubní = cena celkem bez DPH 16 113,72 Kč. 
ZL 16 ZTI - doplnění podomítkového modulu = 6 308,50 Kč. 
ZL 19 ZTI - rozvod CU potrubí UT, připojení radiátoru, armatury = - 5 143,89 Kč. 
ZL 21 - vícepráce mimo zápisy z KD = 30 421,16 Kč. 
ZL 24 - nové omítky – podle investora = 28 002,04 Kč. 
ZL 26 - vícepráce neuvedené v zápisu z KD 2 = 17 437,63 Kč. 
ZL 27 - připevnění desek OSB do ocelových nosníků = 9 205,60 Kč. 
ZL 28 - příprava podkladu pod aktivovaný štuk u stávajících omítek = 29 309,70 Kč. 
ZL 29 ZTI – vícepráce - bar = 7 281,36 Kč. 
ZL 30 - záměna obkladů a dlažby = 39 257,69 Kč. 
ZL 31 - změny v SDK konstrukcích = - 1 519, 31 Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje změnové listy firmy Stating s.r.o ceny bez DPH: 
ZL 4 - výměna zárubní = cena celkem bez DPH 16 113,72 Kč. 
ZL 16 ZTI - doplnění podomítkového modulu = 6 308,50 Kč. 
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ZL 19 ZTI - rozvod CU potrubí UT, připojení radiátoru, armatury = - 5 143,89 Kč. 
ZL 21 - vícepráce mimo zápisy z KD = 30 421,16 Kč. 
ZL 24 - nové omítky – podle investora = 28 002,04 Kč. 
ZL 26 - vícepráce neuvedené v zápisu z KD 2 = 17 437,63 Kč. 
ZL 27 - připevnění desek OSB do ocelových nosníků = 9 205,60 Kč. 
ZL 28 - příprava podkladu pod aktivovaný štuk u stávajících omítek = 29 309,70 Kč. 
ZL 29 ZTI - vícepráce – bar = 7 281,36 Kč.  
ZL 30 - záměna obkladů a dlažby = 39 257,69 Kč. 
ZL 31 - změny v SDK konstrukcích = - 1 519, 31 Kč. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 5/3/2021 bylo schváleno 
 
Dále proběhne v komunitním centru renovace parket, kterou provede pan Marek Zavadil, Wolkerova 
1087, 565 01 Choceň. Přibližná cena 800,-Kč/m². Počet metrů bude upřesněn na dalším 
zastupitelstvu. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje provedení renovace parket v 1. patře budovy čp.27 od firmy Marek 
Zavadil, Wolkerova 1087, 565 01 Choceň. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/3/2021 bylo schváleno 
 
7) Záměr ZD Mostek 
Proběhla anketa ve věci záměru ZD Mostek ( ustájení jalovic v části „kozejčka Koldín“). Ankety se 
zúčastnilo 55 občanů - 23 PRO, 31 PROTI, 1 NEPLATNÝ. Občané vyjádřili nesouhlas s výstavbou 
ustájení jalovic v oblasti „kozejčka Koldín“. Pan starosta podá informaci o výsledku ankety 
představenstvu ZD Mostek. 
Návrh usnesení: 
Pan starosta podá informaci o výsledku ankety představenstvu ZD Mostek. 23 občanů bylo PRO, 31 
PROTI a 1 NEPLATNÝ. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 7/3/2021 bylo schváleno 
 
 8) Vyřízení žádostí o odkup části obecního pozemku: Koldín parcelní číslo 1150/4 
Pan Vilímek Petr podal jako jediný ve stanoveném termínu žádost o část odkupu z obecního pozemku 
v katastrálním území: Koldín – parcelní číslo: 1150/4. Po upřesněném geometrickém plánu vznikl 
pozemek parcelní číslo: 1150/7 s výměrou 121 m2. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 1150/7 za podmínek uvedených v záměru 
schváleným usnesením 10/2/2021: Po upřesněném geometrickém plánu vznikl pozemek parcelní 
číslo: 1150/7 s výměrou 121 m2, který vznikl z obecního pozemku v katastrálním území: Koldín – 
parcelní číslo:  1150/4. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 8/3/2021 bylo schváleno 
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9) Územní plán v obci 
Paní Konárková Zdenka seznámila přítomné se změnou ÚP v obci Koldín. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost paní Marcely Kuchařové, 
Koldín 24, 565 01 Koldín na p.č. 3165 k.ú. Koldín z funkčního využití „Zeleň soukromá vyhrazená - ZS“ 
na funkční využití „Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – BV“. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost firmy Schipro s.r.o., Jar. 
Matyše 1085, 570 01 Litomyšl na p.č. 703/9 k.ú. Koldín z funkčního využití „Plochy nezastavěné 
zemědělské - NZ“ na funkční využití „Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba - VZ“. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost paní Ivy Švestkové, Koldín 
201, 565 01 Koldín na části p.č. 3198 k.ú. Koldín z funkčního využití „Plochy nezastavěné zemědělské - 
NZ“ na funkční využití „Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba – VZ“. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/3/2021 bylo schváleno 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost pana Davida Švestky, Koldín 
201, 565 01 Koldín na části p.č. 3199/1 a p.č. 189 k.ú. Koldín z funkčního využití „Plochy nezastavěné 
zemědělské - NZ“ na funkční využití „Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba – VZ“. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost pana Radka Matějky, Koldín 
24, 565 01 Koldín na části p.č. 3164 k.ú. Koldín z funkčního využití „Zeleň soukromá vyhrazená - ZS“ 
na funkční využití „Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – BV“. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost paní Evy Slámové, Koldín 99, 
565 01 Koldín na p.č. 3178/2 k.ú. Koldín z funkčního využití „Plochy nezastavěné zemědělské - NZ“ na 
funkční využití „Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – BV“. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 14/3/2021 bylo schváleno 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost pana Martina Šklíby Koldín 69, 
565 01 Koldín na části p.č. 94/1, p.č. 96 a st. p.č. 184 k.ú. Koldín z funkčního využití „„Zeleň soukromá 
vyhrazená - ZS“ na funkční využití „Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – BV“. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost Petra Vilímka Hradiště 110, 
565 01 Koldín na části p.č. 615/1 a část 615/2 k.ú. Koldín z funkčního využití „Plochy nezastavěné 
zemědělské - NZ“ na funkční využití „Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – BV“. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 16/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost Václava Vilímka Hradiště 128, 
565 01 Koldín na části p.č. 3438 k.ú. Koldín z funkčního využití „Plochy nezastavěné zemědělské - NZ“ 
na funkční využití „Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – BV“. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 17/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost pana Miloše Zemana, Koldín 
200, 565 01 Koldín na p.č. 719/9 k.ú. Koldín z funkčního využití „Plochy technické infrastruktury - TI“ 
na funkční využití „Plochy smíšené obytné venkovské – SV“. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 18/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost pana Aleše Zemana, Koldín 
36, 565 01 Koldín na části p.č. 3347 k.ú. Koldín z funkčního využití „Plochy smíšené nezastavěného 
území přírodní, zemědělské - NSpz“ na funkční využití „Plochy výroby a skladování –VZ“. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 19/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost firmy Prexima nemovitosti 
s.r.o., Francouzská 74/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady na části p.č. 3128/2 k.ú. Koldín z funkčního využití 
„Plochy nezastavěné zemědělské - NZ“ na funkční využití „Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské – BV“. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 20/3/2021 bylo schváleno 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost pana Václava Matějky, 
Pardubická 729, 565 01 Choceň na p.č. 3163 k.ú. Koldín z funkčního využití „Plochy nezastavěné 
zemědělské - NZ“ na funkční využití „Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – BV“. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 21/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost pana Romana Kopřivy, 
Koldín 91, 565 01 Koldín na p.č. 3362 k.ú. Koldín z funkčního využití zastavitelná ploch ozn. Z12/BV 
„Plochy bydlení v rodinných domech – BV“ navrhovaný účel využití „Plochy bydlení v rodinných 
domech – BV“. RD lze realizovat. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 22/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost pana Petra Fibikara a Ing. 
Renáty Fibikarové Bc, Koldín 131, 565 01 Koldín na části p.č. 3048 k.ú. Koldín z funkčního využití 
„Plochy zemědělské - NZ“ na funkční využití „Plochy výroby a skladování – VZ“ . 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 23/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Územního plánu Koldín na žádost firmy Schipro s.r.o., Jar. 
Matyše 1085, 570 01 Litomyšl na části p.č. 3409 a části p.č. 3410 k.ú. Koldín z funkčního využití 
„Plochy lesní - NL“ a „Plochy přírodní – NP“ na funkční využití „Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - 
individuální – RI“. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 24/3/2021 bylo schváleno 
  
10) Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
Pan starosta předložil ke schválení „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova“, 
evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/72185 uzavřena mezi: Pardubický kraj a Obec Koldín. Tato neinvestiční 
dotace je poskytnuta na akci „Hřbitov – oprava přístupové cesty a nové lavičky“. Dotace se poskytuje 
ve výši 50 % ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2021, maximálně však ve výši 
100 000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova“, 
evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/72185 uzavřena mezi: Pardubický kraj a Obec Koldín. Tato neinvestiční 
dotace je poskytnuta na akci „Hřbitov – oprava přístupové cesty a nové lavičky“. Dotace se 
poskytuje ve výši 50 % ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2021, maximálně však ve 
výši 100 000,- Kč. 
Hlasování:    pro : 6      proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 25/3/2021 bylo schváleno  
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Pan starosta předložil ke schválení „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova“, 
evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/21/72345 uzavřena mezi: Pardubický kraj a Obec Koldín. Tato 
neinvestiční dotace je poskytnuta na akci „Podpora provozu obchodu“. Dotace se poskytuje ve výši 
58 051,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova“, 
evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/21/72345 uzavřena mezi: Pardubický kraj a Obec Koldín. Tato 
neinvestiční dotace je poskytnuta na akci „Podpora provozu obchodu“. Dotace se poskytuje ve výši 
58 051,- Kč. 
Hlasování:    pro : 6      proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 26/3/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení Žádost obce o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce na rok 2021 – generátor elektřiny ( třífázový generátor elektřiny – HECHT 
GG 8000 ) pořizovací cena: 21 990,- Kč s DPH, 70 % dotace – požadovaná částka 15 393,- Kč.  
Řetězová pila (pila HUSQVARNA 550 XP MARK II ) pořizovací cena 18 999,- Kč s DPH, 70 % dotace – 
požadovaná částka 13 299,-Kč. Celková částka požadované dotace 28 692,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Žádost obce o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce na rok 2021 – generátor elektřiny ( třífázový generátor elektřiny – HECHT 
GG 8000 ) pořizovací cena: 21 990,- Kč s DPH, 70 % dotace – požadovaná částka 15 393,- Kč.  
Řetězová pila (pila HUSQVARNA 550 XP MARK II ) pořizovací cena 18 999,- Kč s DPH, 70 % dotace – 
požadovaná částka 13 299,-Kč. Celková částka požadované dotace 28 692,- Kč. 
Hlasování:    pro : 6      proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 27/3/2021 bylo schváleno 
 
11) Smlouva o spolupráci knihoven 
Městská knihovna Choceň požádala obec Koldín o finanční příspěvek na nákup literatury pro naši 
knihovnu. Sdružené finanční příspěvky od obecních úřadů budou jako každoročně využity 
k zakoupení nových knih do fondu Střediskové knihovny Choceň. Pan starosta navrhl finanční 
příspěvek 3000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro Městská knihovna Choceň ve výši 3000,- Kč na 
nákup literatury pro naši knihovnu. Sdružené finanční příspěvky od obecních úřadů budou jako 
každoročně využity k zakoupení nových knih do fondu Střediskové knihovny Choceň. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 28/3/2021 bylo schválen 
 
12) Avízo pro změnu rozpočtu obce 
Pardubický kraj – finanční odbor – oddělení rozpočtu a financování nám zaslal AVÍZO PRO ZMĚNU 
ROZPOČTU OBCE č.4. Účelové určení: OPRAVA PŘÍSTUPOVÉ CESTY A LAVIČEK. Poskytnutá dotace 
z Programu obnovy venkova – dotační titul 1. v částce 100 000,- Kč. 
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AVÍZO PRO ZMĚNU ROZPOČTU OBCE č.5. Účelové určení: PODPORA PROVOZU OBCHODU. 
Poskytnutá dotace z Programu obnovy venkova – dotační titul 2. v částce 58 051,- Kč. 
AVÍZO PRO ZMĚNU ROZPOČTU OBCE č.21-29. Účelové určení: JEDNORÁZOVÝ NENÁVRATNÝ 
PŘÍSPĚVEK OBCÍM ( příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie 
COVID-19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje za bonusové období od 01.02.2021 do 
31.03.2021 v částce 15 140,34 Kč). 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
AVÍZO PRO ZMĚNU ROZPOČTU OBCE č.4. v částce 100 000,- Kč. 
AVÍZO PRO ZMĚNU ROZPOČTU OBCE č.5. v částce 58 051,- Kč. 
AVÍZO PRO ZMĚNU ROZPOČTU OBCE č.21-29 v částce 15 140,34 Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 29/3/2021 bylo schváleno 
 
13) Hasičská zbrojnice 
Pan starosta informoval přítomné, že obec požádala o dotaci na opravu vrat a střechy u hasičské 
zbrojnice. Dotace 80 %. Dotaci jsme získali. Obdrželi jsme tři cenové nabídky na tuto rekonstrukci. 
Cenově nejvýhodnější nabídka na garážová vrata je od firmy Altoma HB, na Ostrově 28, 580 01 
Havlíčkův Brod v částce 43 760,- Kč s DPH vč. montáže ( 80% dotace).  
Cenově nejvýhodnější nabídka na opravu střechy je od firmy Střechy Matějka, Rájec 22, 517 41 
Kostelec nad Orlicí v částce 158 773,- Kč s DPH. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje  nabídku na garážová vrata je od firmy Altoma HB, na Ostrově 28, 580 
01 Havlíčkův Brod v částce 43 760,- Kč s DPH vč. montáže ( 80% dotace). 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 30/3/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na opravu střechy od firmy Střechy Matějka, Rájec 22, 517 41 
Kostelec nad Orlicí v částce 158 773,- Kč s DPH ( 80% dotace). 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 31/3/2021 bylo schváleno 
 
 
14) Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky Mateřské školy Koldín za rok 2020 
Pan starosta seznámil přítomné s hospodářským výsledkem a účetní závěrkou Mateřské školy Koldín 
za rok 2020. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek Mateřské školy Koldín, okres Ústí nad Orlicí za rok 
2020, zisk ve výši 50 792,18 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ za rok 2020 v podobě 
rozvahy, kde aktiva a pasiva činí 2 649 759,30 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy. 
Zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku takto: Částka 50 792,18 Kč bude 
přidělena do rezervního fondu a poté použita na úhradu ztráty z minulých let. 
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Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 32/3/2021 bylo schváleno 
 
15) Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky obce Koldín za rok 2020 
Starosta informoval o hospodářském výsledku a účetní závěrce obce Koldín za rok 2020, zisk ve výši 
2 859 510, 42 Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce Koldín, za rok 2020, zisk ve výši 2 859 
510,42 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2020 v podobě rozvahy, kde 
aktiva a pasiva činí 55 753 182,13 Kč. Dále schválilo výkazy zisku a ztráty a přílohy. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 33/3/2021 bylo schváleno 
 
16) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koldín za rok 2020 
Pan starosta informoval o provedeném přezkoumání hospodaření obce Koldín za rok 2020. Audit byl 
bez výhrad. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Při 
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 34/3/2021 bylo schváleno 
 
17) Schválení hospodaření obce a závěrečného účtu obce za rok 2020 
Pan starosta informoval o hospodaření obce a závěrečném účtu za rok 2020 bez výhrad. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 35/3/2021 bylo schváleno 
 
18) Různé 
 
● Pan starosta Petr Vilímek požádal o vysvětlení pana Aleše Zemana ( bývalý starosta OÚ), který ho 
na minulém zastupitelstvu obvinil ze lži, že zámky na OÚ bývalý starosta na konci funkčního období 
nenechal vyměnit. Pan starosta zaslal všem zastupitelům pokladní doklady za zámky a výkaz práce 
p.Nováčka Jaroslava,  že zámky na OÚ se vyměnily. Vyjádření bývalého starosty Aleše Zemana: Účetní 
doklad od zámků on nepodepsal, podpis na dokladu není jeho. Na příští zastupitelstvo bude dodáno 
písemné vyjádření účetní, která obdržela po výměně zámků nové klíče. Dále bude dodáno písemné 
vyjádření pana Jaroslava Nováček, který dle výkazu práce zámky vyměnil. Pan starosta se bude 
obviněním ze lži od pana Aleše Zemana dále zabývat. 
 
● Pan starosta seznámil přítomné, že zápis ze zastupitelstva dne 7.4. 2021 nebyl podepsán 
ověřovatelem panem Alešem Zemanem ačkoliv si poslechl audiozáznam ve dnech 14.4 a 15.4.2021 v 
čistém čase cca 5,5 hodiny. Dne 15.4.2021 i za přítomnosti Karla Kameníka.    
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nepodepsání zápisu ze zastupitelstva dne 7.4. 2021 
ověřovatelem panem Alešem Zemanem. 
Hlasování:    pro : 4     proti : 0     zdržel se: 2 
Usnesení č. 36/3/2021 bylo schváleno 
 
● Pan starosta poděkoval SDH za vyčistění požární nádrže a výjezdové jednotce zejména panu 
Rudolfu Vavruškovi a Luďku Brandýskému za pomoc se zásobováním ochranných pomůcek a testů do 
mateřských a základních škol. 
 
● Pan starosta poděkoval paní Tereze Nováčkové za funkci knihovnice. Tuto funkci nechce již dále 
vykonávat z důvodu odstěhování z obce. Novou knihovnicí je paní Alena Janková. 
 
● Pan starosta informoval, že se získala dotace na elektrické piano Yamaha v MŠ. 
 
● Obec jedná se zástupcem majitele lesa, kde se nachází historický Chlum. Pro vytvoření 
odpočinkového místa. 
 
● Cenové kalkulace jednotlivých variant na kanalizaci v části obce „kout“ včetně výkopových prací.  
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo pověřuje výbor pro rozvoj a životního prostředí o vypracování cenové kalkulace 
jednotlivých variant plus výkopové práce. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 37/3/2021 bylo schváleno 
 
Pan Ing. Jiří Labský upozornil na vyčištění příkopů směr k obci Sudslava. 
 
19) Diskuze a závěr 
 
● Územní plán obce. 
 
● Sekání obecních pozemků připomínka občanů na sbírání trávy do koše. 
 
● Věcná břemena - kanalizace. 

 

● Zápisy v el.podobě. 
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Zapsala:                                        Zdenka Konárková        
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Iva Rychtecká 
 
 
 
 
                                                      Ing. Jiří Labský 
 
 
 
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
 
 
 
Koldín  07.06.2021  
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