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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín 

konaného dne 21.12. 2021, od 18:00 hodin 

 

 
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Jednání zahájil starosta Petr Vilímek v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v 18:05 hod., ukončeno bylo ve 19:52 hod. Přítomno bylo 5 členů (omluven: Aleš 
Zeman, Jan Kopřiva ), zastupitelstvo obce Koldín je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing.Jiří Labský, Karel Kameník 
Omluven: Aleš Zeman, Jan Kopřiva 
 
 
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Labského a Ivu Rychteckou, zapisovatelem 
Zdenku Konárkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Labského a Ivu Rychteckou a zapisovatele 
Zdenku Konárkovou. 
Hlasování:    pro : 5    proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/6/2021 bylo schváleno 
 
2) Schválení programu, popř.doplnění 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) Návrh rozpočtu 2022  
8) Rozpočtové provizorium   
9) Vyhláška o odpadech  
10) Kanalizace v obci  
11) Veřejné osvětlení  
12) Smlouvy o poskytnutí daru  
13) Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury (ČOV a kanalizace, vodovod)   
14) Různé 
15) Diskuze a závěr 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/6/2021 bylo schváleno 
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3) Kontrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:  
Usnesení 22/2/2020 - částečně splněno - probíhají jednání s ČEZ o el. vedení k vodovodu a vodárně. 
                                        Zaslána písemná žádost. Čekáme na vyjadření. 
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 3/3/2021 - částečně splněno. Smlouva nebyla dosud podepsána ze strany p.Miluše 
                                      Zemanové. Paní Zemanové byl zaslán písemný dopis. 
Usnesení 4/3/2021 - splněno  
Usnesení 6/3/2021 - splněno 
Usnesení 27/3/2021 - 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 13/4/2021 - splněno 
Usnesení 17/4/2021 - splněno 
Usnesení 21/4/2021 - částečně splněno ( stavební práce pod sadem směr Sudslava ).  
Usnesení 3/5/2021 - splněno 
Usnesení 4/5/2021 - částečně splněno ( položení schodnic v budově čp.27 ). 
Usnesení 5/5/2021 – nesplněno ( řešení reklamace u firmy Max Svitant s.r.o., Rokytno 173 ). 
Usnesení 6/5/2021 - splněno 
Usnesení 7/5/2021 - splněno 
Usnesení 8/5/2021 - splněno 
Usnesení 9/5/2021 - částečně splněno ( montáž baru od pana Jaroslava Nováčka do komunitního  
                                     centra ). 
Usnesení 10/5/2021 - splněno 
Usnesení 11/5/2021 - splněno 
Usnesení 12/5/2021 - splněno 
Usnesení 13/5/2021 - splněno 
Usnesení 14/5/2021 - splněno 
Usnesení 15/5/2021 - splněno 
Usnesení 16/5/2021 - splněno 
Usnesení 17/5/2021 - splněno 
Usnesení 18/5/2021 - částečně splněno( výběr nejvýhodnějšího dodavatele el.energie a plynu ). 
  
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
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4) Koldín čp.27 (Obecní dům) 
Práce v přízemí budovy Koldín čp.27 a ve sklepě dále probíhají.  
Pan starosta předložil ke schválení faktury za provedené práce: 
 
Fakturace č.2021143 od firmy Pavel Zářecký, Lhoty u Potštejna 29, 
51741 Lhoty u Potštejna za elektromontážní práce v budově čp.27 + oprava elektroinstalace vodojemu 
a elektroinstalace v MŠ  v částce 55 339,- s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.2021143 od firmy Pavel Zářecký, Lhoty u Potštejna 29, 
51741 Lhoty u Potštejna za elektromontážní práce v budově čp.27 + oprava vodojemu a 
elektroinstalace v MŠ v částce 55 339,- s DPH. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 3/6/2021 bylo schváleno 
 
Úpravu prostranství u budovy čp.27 ( terénní úpravy, odvoz materiálu (suť) + panely)  provedla firma 
Šela stavel, s.r.o. Na Bílé 1142, 565 01 Choceň v částce 34 975,-Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.20210184 od firmy Šela stavel, s.r.o. Na Bílé 1142, 565 01 
Choceň za úpravu prostranství u budovy čp.27 ( terénní úpravy, odvoz materiálu + panely)  v částce 
34 975,-Kč bez DPH. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 4/6/2021 bylo schváleno 
 
Dále pan starosta předložil fakturu č.1852/21 od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, Vysokomýtská 
19, 565 01 Choceň za odebraný stavební materiál v částce 31 633,27 Kč s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.1852/21 od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň za odebraný stavební materiál v částce 31 633,27 Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 5/6/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta informoval, že na pokládku dlažby a obkladů v části lokál kuchyně a přípravna kuchyně 
budovy čp.27 byl osloven pan Michal Jeřábek, pan Sedlák z Ústí nad Orlicí a firma Šela stavel s.r.o.. 
Další firmy nejeví zájem Po předložení nabídek bude vybrán zhotovitel. 
 
5) Komunitní centrum 
Komunitní centrum bylo zkolaudováno – slavnostní otevření přeloženo na začátek roku 2022. 
Přeloženo z důvodu pandemie Covid-19. 
 
Pan starosta předložil fakturu č.41010 od firmy Marek Zavadil, Wolkerova 1087, 565 01 Choceň za 
dokončení renovace parket v částce 21 316,-Kč s DPH. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.41010 firmy Marek Zavadil, Wolkerova 1087, 565 01 Choceň 
za renovaci parket v částce 21 316,-Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 6/6/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil fakturu č.2021-0004  od  Mgr. Ivety Friebelové, Bukovina 73, 511 01 Turnov za 
opravu a restaurování dvou mosazných lustrů do komunitního centra v částce 32 000,-Kč s DPH.  
 
Jedná se o původní lustry, které je nacházely na sále a jejich výroba je datována na roky 1880 – 1890. 
Proto se rozhodlo je zachránit odbornou renovací a vrátit na původní místo, aby zachován původní styl 
osvětlení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.2021-0004  od Mgr. Ivety Friebelové, Bukovina 73, 511 01 
Turnov za opravu a restaurování dvou mosazných lustrů do komunitního centra v částce 32 000,-Kč 
s DPH. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 7/6/2021 bylo schváleno 
 
V současné době probíhají v komunitním centru reklamace prací. 
 
6) Program obnovy venkova 
Každý rok obec žádá o dotaci z „Programu obnovy venkova“ v částce 80 000,-Kč až 120 000,-Kč. Na 
pracovní schůzce se členové zastupitelstva dohodli, že požádáme o dotaci na úpravu a rozšíření 
dětského hřiště včetně prvků pro děti a dospělé ( lavičky, stůl, workout hřiště a fitness prvky ). Žádost 
musí být podána do konce roku 2021. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci od Pardubického kraje z „Programu obnovy venkova“ 
na úpravu a rozšíření dětského hřiště včetně prvků pro děti a dospělé ( lavičky, stůl, workout hřiště a 
fitness prvky ). 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 8/6/2021 bylo schváleno 
 
7) Návrh rozpočtu 2022 
Návrh rozpočtu na rok 2022 byl projednán a upraven na pracovní schůzce. 
Příjmy 2022                         7 264 900,-Kč 
Výdaje 2022                        8 059 500,-Kč      
8124 Splátky úvěrů               500 000,-Kč 
8115 Financování               1 294 600,-Kč 
 
Dále pan starosta informoval, že na příští rok chceme minimálně požádat o dotace na renovaci oltáře 
v místní kapli, renovaci pomníku padlých, renovaci a modernizaci knihovny a dotace pro hasiče. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu obce Koldín na rok 2022. 
Příjmy 2022                         7 264 900,-Kč 
Výdaje 2022                        8 059 500,-Kč      
8124 Splátky úvěrů               500 000,-Kč 
8115 Financování               1 294 600,-Kč 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č.9/6/2021 bylo schváleno 
 
8) Rozpočtové provizorium 
Pan starosta informoval zastupitelstvo o rozpočtovém provizoriu pro rok 2022 do doby než bude 
schválen rozpočet na rok 2022. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce od 01.01.2022 podle pravidel rozpočtového 
provizoria, od 01.01.2022 bude obec hospodařit v souladu s pravidly rozpočtového provizoria, čerpání 
výdajů, bude nejvýše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria podle 
rozpočtu na rok 2021 až do termínu schválení rozpočtu na rok 2022. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 10/6/2021 bylo schváleno 
 
9) Vyhláška o odpadech 
Pan starosta informoval o nutnosti vydání nové Vyhlášky v souladu se zákonem o odpadech. Členové 
zastupitelstva s novou Vyhláškou o odpadech byli seznámeni na pracovní schůzce. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Koldín č.1/2022 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 01.01. 2022. Ruší obecně závažnou vyhlášku 
č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, ze dne 27.12. 2019. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 11/6/2021 bylo schváleno 
  
10) Kanalizace v obci  
Obdrželi jsme projektovou dokumentaci od Ing. Pravce. Oslovili jsme písemně firmy na zhotovení 
cenové nabídky na vybudování kanalizace v místní části „kout“  
I etapa ( p. Kaplan, p. Bečička a p. Sláma ) - realizace jaro 2022.  
II etapa ( p. Kopřiva, p. Burian a p. Jiskrová ) - realizace jaro, léto 2022. 
III etapa ( p. Šeda, p. Sauer, p. Krahulec a p. Valášková ).  
Ing. Pravec zajistí stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů. 
 
11) Veřejné osvětlení 
Bylo provedeno rozšíření veřejného osvětlení u vchodů na místní hřbitov. Pan starosta předložil ke 
schválení fakturu č.21002206 od firmy Elektroobchod Škrba s.r.o., Bratří Čapků 1095, 531 01 Holice za 
5 ks svítidel a nutné příslušenství k připojení v částce 31 336,58 Kč s DPH. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.21002206 od firmy Elektroobchod Škrba s.r.o., Bratří Čapků 
1095, 531 01 Holice za 5 ks svítidel a nutné příslušenství k připojení v částce 31 336,58 Kč s DPH. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 12/6/2021 bylo schváleno 
 
 
12) Smlouvy o poskytnutí daru 
Obdrželi jsme Darovací smlouvu o poskytnutí věcného daru od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň v částce 5 000,- Kč na nápojové sklo do Obecního domu Koldín, dále 
jsme obdrželi Smlouvu o poskytnutí daru od Zemědělského družstva Mostek, Mostek-Sudličkova Lhota 
3, 565 01 Choceň v částce 10 000,- Kč na kulturní účely (otevření komunitního centra). 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí věcného daru od firmy Jiří Konárek 
Stavebniny Choceň, Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň v částce 5 000,- Kč na nápojové sklo do Obecního 
domu Koldín. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 13/6/2021 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru od Zemědělského družstva Mostek, Mostek 
- Sudličkova Lhota 3, 565 01 Choceň v částce 10 000,- Kč na kulturní účely.  
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 14/6/2021 bylo schváleno 
 
13)  Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury ( ČOV a kanalizace, vodovod ) 
V současné době končí plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury ( ČOV a kanalizace, 
vodovod ). Pan starosta předložil ke schválení Plnění plánu financování obnovy vodohospodářské 
infrastruktury ( ČOV a kanalizace, vodovod ) v majetku Obce Koldín za rok 2020. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Plnění plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury ( 
ČOV a kanalizace, vodovod ) v majetku Obce Koldín za rok 2020. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 15/6/2021 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury ( ČOV a 
kanalizace, vodovod ) v majetku Obce Koldín na období let 2021 až 2025. 
Aktuální hodnota vodovodu    19,68 mil. Kč 
Úpravna vody a vrt K2    2,36 mil. Kč 
Čistírna odpadních vod a kanalizace    29,09 mil. Kč 
Průměrná potřeba plánu obnovy pro 1 rok    0,31617 mil. Kč bez DPH 
Celková průměrná potřeba plánu obnovy pro 1 rok    1,10349 mil. Kč bez DPH 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury ( ČOV a 
kanalizace, vodovod ) v majetku Obce Koldín na období let 2021 až 2025. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 16/6/2021 bylo schváleno 
 
14) Různé 
● Podpora spolků. Na pracovní schůzce bylo dohodnuto, že podpoříme všechny místní spolky na rok 
2021 a to na základě spoluúčasti 5 000,-Kč (KSK Koldín, z.s., SDH Koldín, Spolek tvoření Koldín, z.s. a 
myslivecký spolek Zelený důl Koldín ). 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje podporu místních spolků pro rok 2021 na základě spoluúčasti 5 000,-
Kč (KSK Koldín, z.s., SDH Koldín, Spolek tvoření Koldín, z.s. a myslivecký spolek „Zelený důl“ Koldín ). 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 17/6/2021 bylo schváleno 
 
● Zřízení rezervního účtu. Byl zřízen rezervní účet na opravu vodovodu a kanalizace. Dne 17.10. 2020 
byla převedena částka 100 000,-Kč na tento účet. Pan starosta navrhl převést v letošním roce na tento 
účet dalších 100 000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje převod částky 100 000,-Kč na rezervní účet ( oprava vodovodu a 
kanalizace ). 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 18/6/2021 bylo schváleno 
 
● Žádost MŠ Koldín o schválení čerpání fondu reprodukce majetku pro rok 2022. Paní Konárková 
Zdenka seznámila přítomné s žádostí ředitelky MŠ Koldín ( schválení čerpání fondu reprodukce majetku 
pro rok 2022 ). V tomto fondu je finanční hotovost cca 245 000,-Kč.  Paní ředitelka MŠ navrhuje využít 
finanční hotovost na vybavení místnosti pro pedagogický sbor kancelářským nábytkem, která by 
zároveň sloužila i jako učebna logopedie a pedagogická knihovna, dále zakoupit interaktivní tabuli, 
která bude sloužit k edukaci dětí v MŠ. Pan starosta sdělil, že se zúčastnil schůzky         
se současnou i minulou p. ředitelkou MŠ a dohodli se, že nelze celou fin.hotovost vyčerpat. Pan starosta 
navrhl čerpat fond reprodukce majetku pro rok 2022 takto : logopedická a pedagogická knihovna cca 
50 000,-Kč a interaktivní tabule cca 120 000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje čerpání fondu reprodukce majetku pro rok 2022. Logopedická a 
pedagogická knihovna cca 50 000,-Kč a interaktivní tabule cca 120 000,-Kč. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 19/6/2021 bylo schváleno 
 
● Stočné.  Pan starosta informoval o výši stočného pro rok 2022. Částka dle podmínek poskytnuté 
dotace a vypočtená dle směrnice činí 47,58 Kč/m³. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje výši stočného pro rok 2022 v částce 47,58 Kč/m³. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 20/6/2021 bylo schváleno 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

● Pan starosta do příštího zasedání zastupitelstva zajistí skutečnou kalkulaci stočného. 
● Pan starosta předložil ke schválení fakturu č.1912/21 od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň za odebraný stavební materiál na výstavbu autobus.zastávek v částce 
27 231,21 Kč s DPH.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.1912/21 od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň za odebraný stavební materiál na výstavbu autobus.zastávek v částce 
27 231,21 Kč s DPH.  
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 21/6/2021 bylo schváleno 
 
● Pozvání občanů na bruslení v Chocni dne 26.12. 2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. 

● Dne 31.12. 2021 od 18:00 hod ohňostroj u MŠ bez společného setkání. 

● Dne 07.01. 2022 proběhne Tříkrálová sbírka. 

● Dne 16.01. 2022 předběžně plánujeme divadlo v komunitním centru. 

 
15) Diskuze a závěr 
● Čerpání fondů reprodukce v MŠ 
● Auto SDH ROBUR – majetek obce 
● Očkování COVID-19 

 

 
Zapsala:                                        Zdenka Konárková        
 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Ing.Jiří Labský 
 
 
 
                                                      Iva Rychtecká 
 
 
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
 
 
 
Koldín  27.12. 2021  
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