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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín 

konaného dne 21.4. 2022, 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 19:20 hod. Přítomno bylo 6 členů, zastupitelstvo obce 
Koldín je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing.Jiří Labský, Jan Kopřiva, Karel Kameník.  
V 18:42 hod. omluvil Karel Kameník Aleše Zemana. 
 
1) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Jana Kopřivu a Ivu Rychteckou, zapisovatelem 
Zdenku Konárkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Jana Kopřivu a Ivu Rychteckou a zapisovatele Zdenku 
Konárkovou. 
Hlasování:    pro : 6    proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/3/2022 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) Vozidla v majetku obce Koldín - Robur 
6) Kanalizace v obci Koldín 
7) Různé 
8) Diskuze a závěr 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/3/2022 bylo schváleno 
                             
3) Kontrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:  
Usnesení 16/1/2021 - částečně splněno ( kanalizace – místní část „kout“ ).  
Usnesení 3/3/2021 - splněno ( zrušeno usnesení 3/3/21 ). 
Usnesení 37/3/2021 - částečně splněno- v řešení ( vypracování cenové kalkulace jednotlivých variant 
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                                        + výkopové práce na kanalizaci v části obce „kout“). Nabídky zajistí výbor pro  
                                        rozvoj a životní prostředí. Jednu nabídku jsme obdrželi na přečerpávací stanici 
                                        bez stavebních prací.         
Usnesení 21/4/2021 - částečně splněno ( stavební práce pod sadem směr Sudslava ). Práce budou 
                                        probíhat v měsíci dubnu 2022. 
Usnesení 3/2/2022 - splněno 
Usnesení 4/2/2022 - splněno 
Usnesení 5/2/2022 - splněno 
Usnesení 6/2/2022 - splněno 
Usnesení 7/2/2022 - splněno 
Usnesení 8/2/2022 - splněno 
Usnesení 9/2/2022 - splněno 
Usnesení 10/2/2022 - splněno 
Usnesení 11/2/2022 - splněno 
Usnesení 12/2/2022 - splněno 
Usnesení 13/2/2022 - nesplněno ( od firmy Wood Metal Style s.r.o. Skořenice jsme neobdrželi  
                                        fakturu ). 
Usnesení 14/2/2022 - splněno 
Usnesení 15/2/2022 - splněno 
Usnesení 16/2/2022 - splněno 
Usnesení 17/2/2022 - splněno 
Usnesení 18/2/2022 - splněno 
Usnesení 19/2/2022 - splněno 
Usnesení 20/2/2022 - částečně splněno ( právní pomoc ve věci trvalé stavby na pozemku p.Zemanové  
                                        Miluše pod vrtem K2 ). 
Usnesení 21/2/2022 - splněno 
Usnesení 22/2/2022 - splněno 
Usnesení 23/2/2022 - splněno 
Usnesení 24/2/2022 - splněno 
Usnesení 25/2/2022 - nesplněno ( schůzka na určení rozsahu opravných prací pod sadem nebyla  
                                        uskutečněna ). 
Usnesení 26/2/2022 - částečně splněno ( SMLOUVA O ZEMĚDĚLSKÉM PACHTU byla ze strany obce  
                                        podepsána a předána Ing. Robertu Mimrovi k podpisu ). 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
  
4) Koldín čp.27 ( Obecní dům ) 
Proběhlo otevření OBECNÍHO DOMU dne 02.04. 2022. Byl vyvěšen záměr na pronájem prostoru 
v přízemí čp.27 restaurace a kuchyně s možností využití kulturního sálu. Podmínkou je zachování 
restaurační činnosti. Minimální otevírací doba 3 dny v týdnu. 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturaci od firmy K-Mont Choceň, s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 
Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČO:25916483 v částce 357 914,- s DPH za instalaci vodovodu a 
kanalizace, sanitárního zařízení, radiátorů a bojlerů. Ceny dodrženy dle původního rozpočtu. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturaci od firmy  K-Mont Choceň, s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 
Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČO:25916483 v částce 357 914,- s DPH za instalaci vodovodu a 
kanalizace, sanitárního zařízení, radiátorů a bojlerů. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 3/3/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu od firmy GastroNerez, Nedakonice 581, 687 38 Nedakonice, 
IČO: 67536328 v částce 81 070,- Kč s DPH za nerezové mycí stoly a nerezový nástěnný digestoř ( 
minimální vybavení kuchyně dle požadavku hygieny nutné ke kolaudaci ). 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturaci od firmy GastroNerez, Nedakonice 581, 687 38 Nedakonice, 
IČO: 67536328 v částce 81 070,- Kč s DPH za nerezové mycí stoly a nerezový nástěnný digestoř. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 4/3/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu od firmy Pavel Matějka, Tutleky 84, 517 41 Tutleky, IČO: 
45542465 v částce 23 768,- Kč s DPH za výměnu a doplnění všech zámků v budově čp.27, systému 
generální klíče a rozdělení na určité úseky. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturaci od firmy Pavel Matějka, Tutleky 84, 517 41 Tutleky, IČO: 
45542465 v částce 23 768,- Kč s DPH za výměnu všech zámků v budově čp.27. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 5/3/2022 bylo schváleno 
 
Obec investovala do budovy Koldín  čp.27 cca 9 mil. Kč ( bez dotace a s nákupem budovy ). Po odečtení 
dotace bude budova čp.27 stát obec včetně pořízení cca 7 mil. Kč.  
V současné době zjišťujeme a poptáváme dotaci na zateplení a fasádu budovy.  
Především je nutné zajistit  dotaci na opravu střechy a zateplení MŠ. Tato realizace je prioritní.   
Do příštího zastupitelstva členové zastupitelstva vytvoří a předloží návrh PROVOZNÍHO ŘÁDU budovy 
čp.27. 
 
5) Vozidla v majetku obce Koldín - Robur 
Byl vyvěšen záměr na prodej vozidla Robur. Obdrželi jsme 9 nabídek. Nejvyšší nabídka byla v částce 77 
000,-Kč od pana Jana Juráčky z Chlumstavu čp.83, Neděliště 503 12.  
 
Vyjádření p.Kameníka Karla: navrhuji nižší nabídku v částce 50 000,-Kč spolku Muzeum Technických 
Zajímavostí, z.s. – Choceň. 
 
Vyjádření předsedy sboru SDH p.Brandýského Luďka: Robur nemá žádnou historickou hodnotu a je ve 
špatném technickém stavu. Na výroční schůzi bylo členy SDSH odsouhlaseno, že ROBUR nechtějí 
využívat.   
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Pan starosta navrhl auto Robur prodat v nejvyšší nabídce v částce 77 000,-Kč panu Janu Juráčkovi, 
Chlumstav čp.83, Neděliště 503 12. Není zaručena přístupnost do Muzea Technických Zajímavostí, z.s. 
Choceň ani další přeprodej. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej auta Robur panu Janu Juráčkovi, Chlumstav čp.83, Neděliště 
503 12 v částce 77 000,-Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 6/3/2022 bylo schváleno 
 
6) Kanalizace v obci Koldín 
Pan starosta informoval o gravitační kanalizaci u pana Kaplana, p.Bečicky a p.Slámy. Bylo osloveno 11 
firem. Nabídku zaslaly 3 firmy: 
SKOS s.r.o., Smetanova 269, 539 73 Skuteč, IČO: 620 27 077  
AGILE spol. s r.o., Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 15030741  
ŠELA Stavel s.r.o. Na Bílé 1142, 565 01 Choceň, IČO: 25258346  
 
SKOS s.r.o. nabídku zrušil z důvodu, že nemohou již garantovat nabízenou cenu.  
Nabídka firmy ŠELA Stavel, s.r.o. Na Bílé 1142, 565 01 Choceň, IČO: 25258346 v částce 478 024,58 Kč s 
DPH. 
Nabídka firmy AGILE spol. s r.o., Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 15030741 
v částce 602 547,85 Kč s DPH. 
 
Nabídky byly zaslány členům zastupitelstva k prostudování. 
 
Vyjádření p.Kameníka Karla: Já osobně nebudu hlasovat pro firmu ŠELA. 
 
Podle mých informací je vlastníkem firmy ŠELA Stavel s.r.o. společnost Schipro s.r.o. Tato společnost 
před přibližně dvěma lety poskytla obci finanční dar v nestandardní výši, jedná se o sumu 200 000,- Kč. 
V lednu 2021 se Schipro s.r.o. stala vlastníkem firmy ŠELA Stavel s.r.o. Od té doby, resp. od června 
loňského roku k dnešnímu dni získala ŠELA v obci Koldín zakázky přibližně za 900 000,- Kč a zakázka za 
dalších téměř 500 000,- Kč se má schvalovat. Z principu, abych se ochránil do budoucna, aby mě někdo 
neosočil, že tady proběhlo něco nekalým způsobem, preventivně pro Šelu hlasovat nebudu. Jsou to 
obecné zásady a preventivně, abych náhodou třeba já nebyl v podezření, že nadržuji této firmě, která v 
minulosti poskytla obci zmiňovaný dar, nebudu hlasovat pro firmu ŠELA. Až to tady někdo za dva roky 
bude řešit a začne to prověřovat Transparency International. 
 
Vyjádření starosty obce Koldín: 
Myslím, že by se uvedené nařčení jednatelce firmy Schipro rozhodně nelíbilo. Na toto pan Karel Kameník 
reagoval, že je mu jedno co se jednatelce líbí nebo nelíbí. 
 
Pan starosta předložil ke schválení cenovou nabídku od firmy ŠELA Stavel, s.r.o. Na Bílé 1142, 565 01 

Choceň, IČO: 25258346 v částce 478 024,58 Kč s DPH na realizaci stavby KANALIZACE-STOKA K2. 
 
 
 

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:   5/celkem 7 

Počet příloh/listů: 0/0 

Spisový znak: 101.2.1 

            Čj. OUKOLD/0281/2022 

 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku od firmy ŠELA Stavel, s.r.o. Na Bílé 1142, 565 01 

Choceň, IČO: 25258346 v částce 478 024,58 Kč s DPH na realizaci stavby KANALIZACE-STOKA K2. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 1     zdržel se: 0  
Usnesení č. 7/3/2022 bylo schváleno 
7) Různé 
● Pan starosta předložil ke schválení fakturaci od firmy MH servis plus s.r.o., Jiráskova 1071, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 24186376 v částce 42 715,-Kč bez DPH za kompletní dodávku a instalaci 
zařízení vzduchotechniky ( doprava, montážní práce, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy ) v 
budově čp.27 a MŠ. 
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturaci od firmy MH servis plus s.r.o., Jiráskova 1071, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČO: 24186376 v částce 42 715,-Kč bez DPH za kompletní dodávku a instalaci zařízení 
vzduchotechniky ( doprava, montážní práce, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy ) v budově čp.27 
a MŠ. 

Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0                                                                                           
Usnesení č. 8/3/2022 bylo schváleno 
● Obdrželi jsme z Pardubického kraje avíza pro změnu rozpočtu obce: 
 
Avízo č.22-15 - Kompenzační bonus v částce 22 237,89 Kč - dotace. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje avízo změn rozpočtu obce č.22-15 - Kompenzační bonus v částce 22 
237,89 Kč. 

Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0                                                                                           
Usnesení č. 9/3/2022 bylo schváleno 
 
Avízo č.14 - Úprava veřejného prostranství a rozšíření dětského hřiště v částce 100 000,-Kč – na základě 
požádané dotace.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje avízo změn rozpočtu obce č.14 - Úpravu veřejného prostranství a 
rozšíření dětského hřiště v částce 100 000,-Kč.  

Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0                                                                                          
 Usnesení č. 10/3/2022 bylo schváleno 
 
Avízo č.15 - Podpora provozu prodejny v částce 59 661,-Kč - na základě požádané dotace. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje avízo změn rozpočtu obce č.15 - Podpora provozu prodejny v částce 
59 661,-Kč. 

Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0                                                                                          
 Usnesení č. 11/3/2022 bylo schváleno 
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RO č. 1/2022 Dotace na vybavení komunitního centra v částce 214 664,- Kč  - na základě požádané 
dotace..  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 - Dotace na vybavení komunitního  
centra v částce 214 664,- Kč.  

Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0                                                                                           
Usnesení č. 12/3/2022 bylo schváleno 
● Na minulém zastupitelstvu jsme odsouhlasili proplacení faktury ČEZ Distribuci za opravu el.vedení  ( 
spadlé stromy na el.vedení u vrtu K2 ) a revizi el.vedení . Nebyl schválen regres na majitele pozemku a 
viníky škody v částce 10 096,24 Kč s DPH. 
Pan starosta navrhl ke schválení regres na majitele pozemku a viníky škody v částce 10 096,24 Kč s 
DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje regres na majitele pozemku a viníky škody v částce 10 096,24 Kč s DPH. 

Hlasování:    pro : 4     proti : 1     zdržel se: 1                                                                                          
 Usnesení č. 13/3/2022 bylo schváleno 
 
● Pan starosta navrhl prodloužit záměr na pronájem přízemí budovy čp.27 do 31.05. 2022. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodloužení záměru na pronájem přízemí budovy čp.27 do 31.05. 
2022. 

Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0                                                                                         

 Usnesení č. 14/3/2022 bylo schváleno 

 

● Informace o sociální pracovnici p.Tereze Haškové, která bude od 04.05. 2022 v 

KOMUNITNÍM CENTRU 1x za 14 dní ( každou středu ) od 15:30 hod do 17:30 hod vykonávat 

funkci sociální pracovnice pro občany. Bližší informace občané obdrží do poštovních schránek. 
 
● 09.07. 2022 je naplánováno LETNÍ KINO. Jsou dvě varianty, kde se kino bude promítat:  
hřiště u OÚ, prostranství u tvrze nebo Láskův mlýn. Občané budou včas informováni o místě a výběru 
filmu. 
 
● Pan starosta požádal členy zastupitelstva, kteří ještě nepodepsali dokument, že byli členy hodnotící 
komise ve výběrovém řízení na dodavatele vybudování komunitního centra, aby tento dokument 
podepsali na dnešním jednání zastupitelstva, jinak je ohroženo proplacení dotace. Materiál byl členům 
zastupitelstva zaslán před konáním zastupitelstva.  Starosta se tázal, zda někdo potřebuje něco 
upřesnit. 
  
pan Karel Kameník si podklady odnesl domů s tím, že je odevzdá u účetní obce po ještě dalším 
prostudování.  
 
● Poděkování všem co se podíleli na přípravě Velikonočního jarmarku, všem vystavovatelům, 
prodejcům a spolku Tvoření, z.s. za občerstvení.  
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● Pozvání na KURZ PRVNÍ POMOCI dne 28.04. 2022 od 17:00 hod v KOMUNITNÍM CENTRU. 
 
8) Diskuze a závěr  
● Předání kroniky panem Karlem Kameníkem do archivu. Má potvrzení, že kroniku osobně do archivu 
předal v roce 2012. 
● Zdroj vody obce Koldín – pozemek pod vrtem K2, smlouva o smlouvě budoucí o prodeji pozemku 
pod vrtem, ochranná pásma u vrtu 
● Nájemní smlouva na obecní pozemky na 20 let 

 

 

 
Zapsala:                                        Zdenka Konárková        
 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Jan Kopřiva 
 
 
 
                                                      Iva Rychtecká 
 
 
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
 
 
 
Koldín  27.04. 2022  
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