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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín    

konaného dne 1.11. 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 20:57 hod. Přítomno bylo 6 členů (omluven: Ing. Jiří 
Labský ), zastupitelstvo obce Koldín je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Aleš Zeman, Karel Kameník, Jan Kopřiva 
Omluven: Ing. Jiří Labský  
 
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.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ivu Rychteckou a Jana Kopřivu a zapisovatele Zdenku 
Konárkovou. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/5/2021 bylo schváleno 
 
2) Schválení programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva. 
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje 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) Program obnovy venkova  
7) Krajské dotace pro JPO SDH obcí 2021  
8) Avízo pro změnu rozpočtu obce   
9) Vyhláška o odpadech  
10) Kontrola hospodaření  
11) Zimní údržba  
12) Pronájem obchod  
13) Zprávy o činnosti výborů   
14) Program obnovy venkova - úprava veřejného prostranství  
15) Různé  
16)  Diskuze a závěr 
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Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/5/2021 bylo schváleno 
                             
3) Kontrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:  
Usnesení 11/7/2019 - splněno  
Usnesení 22/2/2020 - částečně splněno - probíhají jednání s ČEZ o el. vedení k vodovodu a vodárně. 
                                        Pan starosta zašle na ČEZ písemnou žádost. 
Usnesení 8/4/2020 - splněno  
Usnesení 13/6/2020 - splněno  
Usnesení 9/1/2021 - splněno  
Usnesení 11/1/2021 - nesplněno ( proplacení fin. částky Ing. Františku Pravcovi (nedodal fakturaci) –                               
projektové práce    budou rozděleny na dvě části). 
Usnesení 16/1/2021 - částečně splněno ( kanalizace – místní část „kout“ ).  
Usnesení 3/3/2021 - částečně splněno. Smlouva nebyla dosud podepsána ze strany p.Miluše 
                                      Zemanové. Paní Zemanová bude starostou obce opět oslovena. 
Usnesení 4/3/2021 - částečně splněno – sádrokartonářské práce probíhají v budově čp.27 ( přízemí ). 
Usnesení 6/3/2021 - částečně splněno-renovace parket v 1. patře budovy čp.27 probíhají. 
Usnesení 27/3/2021 - částečně splněno – technika pro požární ochranu jednotky sboru dobrovolných  
                                        hasičů – generátor elektřiny a řetězová pila. Žádost ještě nebyla schválena. 
Usnesení 30/3/2021 - splněno 
Usnesení 31/3/2021 - splněno  
Usnesení 37/3/2021 - nesplněno – v řešení ( vypracování cenové kalkulace jednotlivých variant +  
                                        výkopové práce na kanalizaci v části obce „kout“). Nabídky zajistí výbor pro  
                                        rozvoj a životní prostředí. 
Usnesení 1/4/2021 - splněno 
Usnesení 2/4/2021 - splněno 
Usnesení 3/4/2021 - splněno 
Usnesení 4/4/2021 - splněno 
Usnesení 5/4/2021 - splněno 
Usnesení 6/4/2021 - splněno 
Usnesení 7/4/2021 - splněno 
Usnesení 8/4/2021 - splněno 
Usnesení 9/4/2021 - splněno 
Usnesení 10/4/2021 - splněno 
Usnesení 11/4/2021 - splněno 
Usnesení 12/4/2021 - splněno 
Usnesení 13/4/2021 - částečně splněno ( zbývá vybavení autobus.zastávky u OÚ lavičkou ).  
Usnesení 14/4/2021 - splněno 
Usnesení 15/4/2021 - splněno 
Usnesení 16/4/2021 - splněno 
Usnesení 17/4/2021 - nesplněno- ( výbory předloží písemné zápisy o činnosti ). 
Usnesení 18/4/2021 - splněno 
Usnesení 19/4/2021 - splněno 
Usnesení 20/4/2021 - splněno 
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Usnesení 21/4/2021 - částečně splněno ( stavební práce pod sadem směr Sudslava ).  
 
  
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
  
4) Koldín čp.27 (Obecní dům) 
Práce v přízemí budovy Koldín čp.27 dále probíhají. Dokončují se sádrokartonářské práce, obložení 
soc.místností a chodby. Byl zpřístupněn zadní vchod.  
 
Byly osloveny dvě firmy na instalaci hromosvodu: 
Martin Voženílek, Němčí 8 a Pavel Zářecký Lhoty u Potštejna. Finanční nabídka na instalaci hromosvodu 
a uzemnění na objektu budovy čp.27 včetně revizní zprávy byla výhodnější od pana Martina Voženílka, 
Němčí 8 v částce 48 436,-Kč s DPH. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.2101062 od firmy Martin Voženílek, Němčí 8, 562 01 Podlesí 
v částce 48 436,-Kč s DPH za instalaci hromosvodu a uzemnění na objektu budovy čp.27 
včetně revizní zprávy.  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 3/5/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta informoval, že bylo osloveno několik stavebních firem na pokládku a obložení schodů, 
montáž keramické dlažby v chodbě a  montáž ker.obkladů a dlažby v  soc.zařízení v přízemí. Zájem o 
provedení těchto prací v nejbližším termínu měla pouze firma ŠELA stavel, s.r.o., Na Bílé 1142 v částce 
169 556,72 Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku od firmy ŠELA stavel, s.r.o., Na Bílé 1142, 565 01 Choceň na 
stavební práce v přízemí budovy Koldín 27( vyčištění podkladu před pokládkou dlažby, nátěr penetrační 
PPB na podlahu a stěny, samonivelační stěrka podlah, montáž keramických podlah, montáž soklů 
z keramických dlaždic, montáž schodnic a podstupnic včetně vyrovnání podstupnic, montáž vnitřních 
keramických obkladů + lišty ) v částce 169 556,72,-Kč bez DPH.  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 4/5/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta informoval, že celková částka od firmy MAX SVITANT s.r.o., Rokytno 173, za penetrování 
a štukování včetně materiálu bude činit 87 550,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje konečnou částku dle zaměření za penetrování a štukování 
včetně materiálu od firmy MAX SVITANT s.r.o., Rokytno 173, v částce 87 550, -Kč.  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 5/5/2021 bylo schváleno 
 
Dále pan starosta seznámil přítomné s navýšením cen materiálu ( sádrokarton, izolace ) od firmy Pavel 
Šudoma, Moravská Chrastová 132 ( zdražení materiálu + vícepráce ) o 39 485,-Kč. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení ceny za sádrakarton + izolace o 39 485,-Kč ( zdražení 

materiálu + vícepráce) od firmy Pavel Šudoma, Moravská Chrastová 132. 

Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 6/5/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení faktury za obklady od firmy Koupelny JaS, s.r.o., Čs.Armády 37, 715 
00 Ostrava-Michálkovice na obložení místnosti pro invalidy, personál a technickou místnost. Faktura 
č.28101611 
na částku 30 334,40 Kč s DPH a faktura č. 28101768 na částku 5 341,60 Kč s DPH 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.28101768 v částce 5 341,60 Kč s DPH od firmy Koupelny JaS, 
s.r.o., Čs.Armády 37, 715 00 Ostrava-Michálkovice a fakturu č.28101611 v částce 30 334,40 Kč s DPH 
od firmy Koupelny JaS, s.r.o., Čs.Armády 37, 715 00 Ostrava-Michálkovice. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 7/5/2021 bylo schváleno 
 
5) Komunitní centrum 
Pan starosta předložil cenovou nabídku od pana Jaroslava Nováčka, Koldín 22, IČO:13219669 na výrobu 
madla na zábradlí u schodů a na balkon včetně montáže. Cenová nabídka madla + lišty v částce 26 790,-
Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od pana Jaroslava Nováčka, Koldín 22, IČO:13219669 
na výrobu madla na zábradlí u schodů a na balkon v prvním patře v částce 26 790,-Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/5/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil cenovou nabídku od pana Jaroslava Nováčka, Koldín 22, IČO:13219669 na výrobu 
baru do komunitního centra v prvním patře budovy Kolín čp.27. Cenová nabídka činí 170 655,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od pana Jaroslava Nováčka, Koldín 22, IČO:13219669 
na výrobu baru do komunitního centra v prvním patře budovy Kolín čp.27 v částce 170 655,-Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/5/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta seznámil přítomné s překládkou a pokládkou parket v prvním patře, kterou provádí firma 
Marek Zavadil, Wolkerova 1087, 565 01 Choceň. Část hradila firma Stating s.r.o. Jiráskova 1123, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou a na částku 60 000,-Kč vystavil pan Marek Zavadil zálohovou fakturu pro obec 
Koldín.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje zálohovou fakturu od firmy Marek Zavadil, Wolkerova 1087, 565 01 
Choceň v částce 60 000,-Kč na překládku a pokládku parket v prvním patře.  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 10/5/2021 bylo schváleno 
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Pan starosta předložil ke schválení cenovou nabídku na obložení kolejnic sádrokartonem ( montáž 
mobilní stěny ) v prvním patře v částce 18 175,- Kč a obložení místnosti sádrokartonem ( sklad ) 
v prvním patře v částce 36 764,-Kč od firmy Pavel Šudoma, Moravská Chrastová 132, 569 04 Brněnec.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na obložení kolejnic sádrokartonem ( montáž mobilní 
stěny )  v prvním patře v částce 18 175,-Kč od firmy Pavel Šudoma, Moravská Chrastová 132, 569 04 
Brněnec.  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 11/5/2021 bylo schváleno 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na obložení místnosti sádrokartonem ( sklad ) dle 
protipožárního řešení v prvním patře v částce 36 764,- Kč od firmy Pavel Šudoma, Moravská Chrastová 
132, 569 04 Brněnec. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 12/5/2021 bylo schváleno 
 
6) Program obnovy venkova 
Každý rok obec žádá o dotaci z „Programu obnovy venkova“. Pan starosta požádal členy zastupitelstva, 
aby do příštího zastupitelstva předložili vlastní návrhy na čerpání dotace. Návrh p. Vilímka, 
p.Konárkové, p.Rychtecké je zakoupit mobiliář, rozšířit zónu okolo dětského hřiště o posezení a prvky 
pro mládež. Žádost o dotaci musí být zaslána do konce roku 2021. 
 
7) Krajské dotace pro JPO SDH obcí 2021 
Obec obdržela na základě požadavku (žádosti) od Pardubického kraje ( odbor krizového řízení ) k 
podpisu Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH obce na rok 
2021. Obec obdržela účelovou dotaci na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím a motorové pily 
s příslušenstvím ve výši 25 000, Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku 
a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu 
Pardubického kraje na rok 2021 na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím a motorové pily ve výši 
dotace 25 000,-Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 13/5/2021 bylo schváleno 
 
8) Avízo pro změnu rozpočtu obce   
Pan starosta seznámil přítomné s avízem pro změnu rozpočtu obce:  
 
Obci ve spolupráci s MŠ Koldín se podařilo získat dotaci. Dotace pro MŠ Koldín – Šablony – ve výši 
258 897,-Kč, rozpočtové opatření č.14/2021 
 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na 
daňové příjmy a s tím související Rozpočtové opatření č.13/2021. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančních prostředku ze státního rozpočtu na zmírnění negativních 
dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy a s tím související Rozpočtové opatření č.13/2021 
vytvořené na základě avíza pro změnu rozpočtu č.21-112 od Pardubického kraje: 
Příjmy zvýšení: 
4111 
Účelový znak 98037          3 334,44 Kč 
Příjmy snížení: 
1111                                  - 3 334,44 Kč 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 14/5/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace pro MŠ Koldín – Šablony – ve výši 258 897,-Kč a s tím související 
Rozpočtové opatření č.14/2021 vytvořené na základě avíza pro změnu rozpočtu obce č. 21-108 od 
Pardubického kraje: 
Příjmy: 
4116 
Účelový znak 33063, Nástroj 103, Zdroj 5 ( podíl ESF )      220 062,44 Kč  
Účelový znak 33063, Nástroj 103, Zdroj 1 ( podíl SR )         38 834,56 Kč 
Výdaje: 
3111 5336 
Účelový znak 33063, Nástroj 103, Zdroj 5 ( podíl ESF )      220 062,44 Kč  
Účelový znak 33063, Nástroj 103, Zdroj 1 ( podíl SR )         38 834,56 Kč  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 15/5/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta informoval o finančním zůstatku k 31.10.2021: 
ZBÚ = 3 575 436,09 Kč 
Dotační účet u ČNB= 318 311,60 Kč 
Účet obnovy VAK = 100 000,00 Kč 
Úvěrový účet ČOV = -2 904 407,25 Kč 
Pokladna = 145 277,00 Kč 
Peníze na cestě =  0,00 Kč 
Plnění rozpočtu: 
Příjmy: 
Plán: 7 082 117,24 Kč 
Skutečnost: 6 349 802,53 Kč 
Výdaje: 
Plán: 10 882 000,- Kč 
Skutečnost: 9 284 009,07 Kč 
 
V současné době čekáme na proplacení dotace na vybudování komunitního centra. Vybavení 
komunitního centra a rekonstrukci hasičské zbrojnice bylo nutné nejdříve předfinancovat. 
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9) Vyhláška o odpadech 
Do konce roku 2021 musí být schválena nová vyhláška o odpadech. Vyhlášku připravujeme. Ke 
schválení bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva. 
  
10) Kontrola hospodaření  
Pan starosta informoval, že  07.09. 2021 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Koldín. 
Přezkoumané období od 01.01. 2021 do 07.09. 2021. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 
nedostatky. 
 
11) Zimní údržba 
Blíží se zima a tím i údržba místních komunikací. Pan starosta navrhl vytvořit poptávku na údržbu 
místních komunikací. Pan Fibikar Petr již nebude vykonávat tuto práci a pan Nováček Jaroslav pracuje 
na směny. Byla oslovena SÚS Běstovice a záležitost projednána s p.Lustykem, který vypracuje cenovou 
nabídku na údržbu silnice od kostela směr Sudslava. Bude zaslána občanům SMS, kdo by měl zájem o 
údržbu místních komunikací v zimním období s využitím obecní techniky. V případě vlastní techniky, 
budeme vyžadovat cenovou nabídku. Preferováno s technikou obce. 
 
12) Pronájem obchod 
Od 01.01. 2021 byl vyvěšen záměr o pronájem obchodu se smíšeným zbožím v Koldíně v budově čp.62. 
K tomuto záměru bylo možno se vyjádřit do 31.10. 2021 písemným doručením na OÚ Koldín. Zahájení 
provozu od 01.01. 2022. 
Podmínky pronájmu: 

1. Zachování prodeje smíšeného zboží 
2. Prodejní doba 6 dní v týdnu 

K tomuto záměru se přihlásil pouze jeden zájemce a to současný nájemce  Hoang Thi Man. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje pronajímatele obchodu se smíšeným zbožím v Koldíně  Hoang Thi Man. 
Do příštího jednání zastupitelstva bude připravena ke schválení nájemní smlouva. Do budoucna je 
možno oslovit i jiné prodejny.  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 16/5/2021 bylo schváleno 
 
13) Zprávy o činnosti výborů  
Písemnou zprávu o činnosti výborů předložil: 
Kulturní výbor - příloha č.1 
Stavební výbor - příloha č.2 
Finanční výbor - příloha č.3 
Kontrolní výbor - příloha č.4 
Výbor pro rozvoj a životní prostředí - písemná zpráva nedoložena. 
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14) Program obnovy venkova - úprava veřejného prostranství 
Obdrželi jsme dotaci z Pardubického kraje v částce 100 000,-Kč na úpravu veřejného prostranství 
( rekonstrukce cesty ke hřbitovu a lavičky ), která musí být dokončena do konce letošního roku. 
Cenovou nabídku vypracovala firma: KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 565 01 Choceň v částce 
249 848,-Kč bez DPH, ROCKY STAVBY company s.r.o., Rybná 716, Staré Město, 110 00 Praha 1 v částce 
246 053,-Kč bez DPH, ŠELA stavel, s.r.o., Na Bílé 1142, 565 01 Choceň v částce 230 661,-Kč bez DPH. 
Další firmy neprojevily zájem. 
Firma ŠELA stavel, s.r.o. má nejlevnější cenovou nabídku v částce 230 661,- Kč bez DPH . Akce bude 
realizována do konce listopadu 2021. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od firmy ŠELA stavel, s.r.o., Na Bílé 1142, 565 01 
Choceň v částce 230 661,- Kč bez DPH – úprava veřejného prostranství-rekonstrukce cesty ke hřbitovu 
  
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 17/5/2021 bylo schváleno 
 
15) Různé 
● Pan starosta konstatoval, že stávající dodavatel zemního plynu a elektřiny pozbyl oprávnění dodávat 
tyto energie. V současné době spadáme do režimu dodavatele poslední instance. Byly osloveny firmy 
na nového dodavatele energií: ČEZ, Innogy a Moravské naftové doly. Poptávky rozeslány a čekáme na 
nové nabídky. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce výběrem nejvýhodnějšího dodavatele el.energie a plynu 
s předložením nabídek. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 18/5/2021 bylo schváleno 
 
● Pan starosta pozval letošní jubilanty na přátelské setkání, které se bude konat 14.11. 2021 
v komunitním centru ( obecní dům, Koldín čp.27 ). Zajištěn schodolez. 
 
● 04.12. 2021 - oficiální otevření komunitního centra s občerstvením a kulturním programem – pouze 

pro občany a rodáky obce Koldína, večer – taneční zábava pro veřejnost. 

● Poděkování organizátorům za Tarzan závod ( spolek KSK Koldín, z.s. ), strašidélkování ( spolek 

Tvoření Koldín, z.s.). Poděkování SDH Koldín za sběr železného šrotu. 

● 28.11. 2021 rozsvícení stromu. 

● Menší opravy místní komunikace – asfaltování na jaře 2022. 

● Pan Zeman Aleš upozornil na trhliny v asfaltu na „dálnici“. 

● Pan Zeman Aleš navrhl, aby nám ČEZ prováděl servis el.vedení na vodojemu. 

● Pan Zeman Aleš upozornil na nemoc stromu ( jasany ) u vodojemu. Požaduje ve spolupráci s OÚ 

Koldín stromy pokácet. Stromy jsou na pozemku Zemanových.  
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16) Diskuze a závěr 
● Financování obecního domu. 
● Provoz komunitního centra. 
● Hledání provozovatele na spodní část budovy čp.27. 
● Sociální pracovnice v komunitním centru. 
● Zakoupení schodolezu. 
● Veřejné osvětlení ( Zemanovi, Matějka Luboš, nová čtvrť  ). 
● Zrcadlo u obecního domu. 

● Příjezdová cesta k domu pana Davida Švestky. 
 

 

 

 

 

 
Zapsala:                                        Zdenka Konárková        
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Iva Rychtecká 
 
 
 
                                                      Jan Kopřiva 
 
 
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
 
 
 
Koldín  10.11. 2021  
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