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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín 

konaného dne 30.3. 2022, od 19:00 hodin 

 
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Jednání zahájil starosta Petr Vilímek v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v 19:04 hod., ukončeno bylo ve 22:12 hod. Přítomno bylo 6 členů, zastupitelstvo obce 
Koldín je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing.Jiří Labský, Karel Kameník (příchod: 19:05 
hod.), Aleš Zeman ( příchod: 19:23 hod. ) 
Omluven: 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. 1/2/2022 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) Smlouva o zřízení služebnosti (CETIN) 
6) Smlouvu o spolupráci knihoven 
7) Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022 
8) Informace k řízení s obcí Koldín 
9) Komunikace v obci 
10) Poškozené vedení 
11) Zdroj vody obce Koldín 
12) Kanalizace v obci Koldín 
13) Pozemky obce Koldín 
14) Různé 
15) Diskuze a závěr  
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2/2022 bylo schváleno 
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3) Kontrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:  
Usnesení 22/2/2020 -  splněno – proběhly jednání s ČEZ o el. vedení k vodovodu a vodárně. Byla 
                                        zaslána písemná žádost na ČEZ, který nám sdělil, že nemá o tuto činnost zájem.  
                                        Budeme hledat nového distributora. 
Usnesení 16/1/2021 - částečně splněno ( kanalizace – místní část „kout“ ).  
Usnesení 3/3/2021 - nesplněno. Smlouva nebyla dosud podepsána ze strany p.Miluše 
                                      Zemanové. Paní Zemanové byl zaslán písemný dopis a proběhly osobní 
                                      schůzky. 
Usnesení 37/3/2021 - částečně splněno- v řešení ( vypracování cenové kalkulace jednotlivých variant 
                                        + 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 5/5/2021 - splněno ( přefakturováno na firmu TMV 21 s.r.o., Rokytno 173 ). 
Usnesení 9/5/2021 - splněno 
Usnesení 18/5/2021 - splněno ( smlouvy podepsány na jeden rok – ČEZ - el.energie, Innogy - plyn ).  
Usnesení 1/1/2022 - splněno 
Usnesení 2/1/2022 - splněno 
Usnesení 3/1/2022 - splněno 
Usnesení 4/1/2022 - splněno 
Usnesení 5/1/2022 - splněno 
Usnesení 6/1/2022 - splněno 
Usnesení 7/1/2022 - splněno 
Usnesení 8/1/2022 - splněno 
Usnesení 9/1/2022 - splněno 
Usnesení 10/1/2022 - splněno 
Usnesení 11/1/2022 - splněno 
Usnesení 12/1/2022 - splněno 
Usnesení 13/1/2022 - splněno 
Usnesení 14/1/2022 - splněno 
Usnesení 15/1/2022 - splněno 
Usnesení 16/1/2022 - splněno 
Usnesení 17/1/2022 - splněno 
Usnesení 18/1/2022 - splněno 
Usnesení 19/1/2022 - splněno 
  
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
  
4) Koldín čp.27 ( Obecní dům ) 
V budově čp.27 ( Obecní dům ) probíhají dokončovací práce ( rozvod slaboproudu,  zabezpeč.systém, 
wifi, výmalba, venkovní dlažba před budovou, úprava okolí, dokončení kompletace elektroinstalace ). 
Byla zakoupena lednice do Komunitního centra. Kolaudace úspěšně proběhla. 
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Pan starosta pozval všechny přítomné na slavnostní otevření budovy čp.27 dne 02.04. 2022 od 14:00 
hod. Pozvánky doručeny do poštovních schránek. 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu č.20220030 od firmy CHOBEX s.r.o., Běstovice 68, 565 01 
Choceň, IČO: 00279056 za rozvaděč, moduly Solarix, kabely, konektor, routry Board + montáž a 
doprava v částce 42 766,-Kč s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.20220030 od firmy CHOBEX s.r.o., Běstovice 68, 565 01 
Choceň, IČO: 00279056 v částce 42 766,-Kč s DPH za rozvaděč, moduly Solarix, kabely, konektor, routry 
Board  + montáž a doprava. Jedná se o datové a televizní rozvody.  
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 3/2/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu č.20220032 od firmy CHOBEX s.r.o., Běstovice 68, 565 01 
Choceň, IČO: 00279056 za routry Board, kabely, konektor, držák na stěnu + montáž a doprava v částce 
27 614,-Kč s DPH. Jedná se o WIFI připojení v Obecním domě a veřejné připojení na hřišti u OÚ Koldín. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.20220032 od firmy CHOBEX s.r.o., Běstovice 68, 565 01 
Choceň, IČO: 00279056 v částce 27 614,-Kč s DPH za routry Board, kabely, konektor, držák na stěnu + 
montáž a doprava. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 4/2/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu č.20220033 od firmy CHOBEX s.r.o., Běstovice 68, 565 01 
Choceň, IČO: 00279056 za zabezpečovací zařízení (ústředna,detektory, moduly) + montáž a doprava 
v částce 59 002,-Kč s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.20220033 od firmy CHOBEX s.r.o., Běstovice 68, 565 01 
Choceň, IČO: 00279056 v částce 59 002,-Kč s DPH za zabezpečovací zařízení (ústředna, detektory, 
moduly) + montáž a doprava. Jedná  se o zabezpečení budovy včetně hlásičů (detektoru) na požár atd. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 5/2/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu č.PK 08/2022 od firmy Petr Kohoutek, Květná 165, 572 01 
Květná, IČO: 13557301 za výmalbu schodiště, chodby v přízemí a opravy spojené s výmalbou části KC 
Koldín v částce 13 847,-Kč s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.PK 08/2022 od firmy Petr Kohoutek, Květná 165, 572 01 
Květná, IČO: 13557301 v částce 13 847,-Kč s DPH za výmalbu schodiště, chodby v přízemí a opravy 
spojené s výmalbou části KC Koldín. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno 
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Pan starosta předložil ke schválení fakturu č.VF22039 od firmy ORSON TRADING s.r.o, Martinská čtvrť 
1802, 744 01 Frenštát p/R, IČO: 00279056 13557301 za chladící skříň včetně dopravy v částce 14 600,-
Kč s DPH. Vybráno dle nejvýhodnější ceny. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.VF22039 od firmy ORSON TRADING s.r.o, Martinská čtvrť 
1802, 744 01 Frenštát p/R, IČO: 00279056 v částce 14 600,- Kč S DPH za chladící skříň včetně dopravy. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 7/2/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu č. 20220039 od firmy ŠELA stavel s.r.o., Na Bílé 1142, 565 
01 Choceň, IČO: 25258346 za uvedené práce ( dovoz a dodání štěrku, dovoz a dodání betonu, písku 
včetně materiálů, uložení odpadu – asfalt, keramika, práce MAN, práce Tatra, práce CAT ) v částce 68 
016,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.20220039 od firmy ŠELA stavel s.r.o., Na Bílé 1142, 565 01 
Choceň, IČO: 25258346 v částce 68 016,- Kč s DPH za stavební práce ( dovoz štěrku, betonu, písku 
včetně materiálů, uložení odpadu – asfalt, keramika, práce MAN, práce Tatra, práce CAT ). 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 8/2/2022 bylo schváleno 
 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu č.2022039 od firmy Pavel Zářecký, Lhoty u Potštejna 29, 
51 741 Lhoty u Potštejna, IČO: 45590753 za kompletaci elektřiny  v budově Koldín čp.27 v částce 
267 202,-Kč s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.2022039 od firmy Pavel Zářecký, Lhoty u Potštejna 29, 51 741 
Lhoty u Potštejna, IČO: 45590753 v částce 267 202,- Kč s DPH za kompletaci elektřiny. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 9/2/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu č.301/22 od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň, IČO: 72783401 za dlažbu v přízemí - hospoda v částce 66 485,72 Kč 
s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.301/22 od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň, IČO: 72783401 v částce 66 485,72 Kč s DPH za dlažbu v přízemí - 
hospoda. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 10/2/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu č.322/22 od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň, IČO: 72783401 za materiál na dokončení dešťové kanalizace, 
zámková dlažba parketa 6,8 cm, chod.obrubníky a drobný materiál v částce 25 866,51 Kč s DPH. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.322/22 od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň, IČO: 72783401 v částce 25 866,51 Kč s DPH za materiál na dokončení 
dešťové kanalizace, zámková dlažba parketa 6,8 cm a chod.obrubníky. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 11/2/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu č.321/22 od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň, IČO: 72783401 za stavební materiál (vápna, štuky, cementy, betony, 
lepidla, tmely, polystyren, rohože ACO SELF ) v částce 20 673,03 Kč s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu č.321/22 od firmy Jiří Konárek Stavebniny Choceň, 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň, IČO: 72783401 v částce 20 673,03 Kč s DPH za stavební materiál 
( vápna, štuky, cementy, betony, lepidla, tmely, polystyren, rohože ACO SELF ). 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č.12/2/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení fakturu od firmy Wood Metal Style s.r.o., Skořenice 82, 565 01 
Skořenice, IČO: 04410955 za montáž zábradlí, demontáž zábradlí, odřezání a navaření dle norem, 
statická opěrná „koza“ pro kolejnici, zábradlí venkovní, dveře do sklepa, okno do sklepa +  materiál 
v částce 50 941,-Kč s DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje fakturu od firmy Wood Metal Style s.r.o., Skořenice 82, 565 01 
Skořenice, IČO: 04410955 v částce 50 941,- Kč s DPH za montáž zábradlí, demontáž zábradlí, odřezání 
a navaření dle norem, statická opěrná „koza“ pro kolejnici, zábradlí venkovní, dveře do sklepa, okno 
do sklepa +  materiál. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 13/2/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta předložil ke schválení nabídku od firmy Gastro komplet UO s.r.o., M.R. Štefánika71, 562 
01 Ústí nad Orlicí, IČO: 07589492 na výčepní komponenty v částce 40 622,- Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku od firmy Gastro komplet UO s.r.o., M.R. Štefánika71, 562 01 
Ústí nad Orlicí, IČO: 07589492 v částce 40 622,- Kč bez DPH na zakoupení výčepních komponentů. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 14/2/2022 bylo schváleno 
 
5) Smlouva o zřízení služebnosti (CETIN) 
Firma CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 požádala obec Koldín 
o zřízení služebnosti. CETIN je podnikatelem ve smyslu příslušných ustanovení zákona o elektronických 
komunikacích. Obec zřizuje ve prospěch společnosti CETIN k pozemku služebnost umístění a 
provozování komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č.368/260/21 ze dne 
04.12. 2021. Služebnost je sjednána na dobu neurčitou. CETIN se zavazuje, že za služebnost vlastníkovi 
zaplatí náhradu ve výši 1 000,- Kč. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti umístění a provozování komunikačního 
vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č.368/260/21 ze dne 04.12. 2021 s firmou CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063. CETIN se zavazuje, že za služebnost 
vlastníkovi zaplatí náhradu ve výši 1 000,- Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 15/2/2022 bylo schváleno 
 
6)Smlouvu o spolupráci knihoven 
Obec Koldín obdržela žádost o finanční příspěvek na knihovnu v částce 3 000,- Kč od Městské knihovny 
v Chocni. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek v částce 3 000,- Kč Městské knihovně v Chocni. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 16/2/2022 bylo schváleno 
 
7) Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022 
Pan starosta informoval, že jsou vypsány dotační Programy podpory kultury a památkové péče v 
Pardubickém kraji na rok 2022. Pan starosta navrhuje renovaci a opravu památníku padlých v I. světové 
válce u hřbitova. V případě, že dotaci neobdržíme, oprava nebude realizována. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje zaslání žádosti o dotaci z Programu podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji na rok 2022 na renovaci a obnovu památníku padlých v I. světové válce u hřbitova. 
V případě, že dotaci neobdržíme, oprava nebude realizována. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 17/2/2022 bylo schváleno 
 
8) Informace k řízení s obcí Koldín 
Pan starosta informoval, že v současné době je s obcí zahájeno řízení z důvodu, že na obci nebyla 
uchována značná část dokumentů z minulých let. Výše pokuty činí 76 000,- Kč, správní poplatek 1 000,-
Kč. Pan starosta požádal bývalé starosty p.Kameníka Karla a p.Zemana Aleše o vysvětlení z jakých 
důvodů nebyla prováděna archivace dokumentů. 
 
Vyjádření p.Kameníka: převzal obecní úřád tak, jak to dříve fungovalo, neměl tušení, že je potřeba 
archivovat. Nebyl informován od předchozího vedení. Ke všem pochybením, které jsou na jeho hlavu se 
hlásí a přijímá za ně odpovědnost.  
 
 
Vyjádření p.Zemana: nebude se k tomu vyjadřovat. 
 
Dne 23.12. 2021 proběhla schůzka v bývalé budově ZŠ ve věci hledání chybějících dokumentů. Schůzky 
se zúčastnil: p.Kameník Karel, p.Zeman Aleš a p.Vilímek Petr ( starosta obce ). Bylo nalezeno několik 
chybějících dokumentů. Dokumenty zůstaly v budově ZŠ. Dne 4.2.2022 bývalou školu navštívili dva 
zástupci státního archivu, pan Vilímek Petr, Konárková Zdenka, Kameník Karel a Zeman Aleš. Veškeré 
dokumenty po souhlasu všech zúčastněných pracovníci státního archivu odvezli do archivu. Pan Karel 
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Kameník sdělil, že některé zápisy od minulé schůzky chybí. Pan Kameník Karel považuje za velice 
nedůvěryhodné tvrzení starosty obce, že si nepamatuje roky zápisů, které byly nalezeny 23.12. 2021. 
Pan Kameník Karel si bez vědomí pana starosty obce Koldín mimo úřední budovu OÚ provedl záznam, 
z kterého údajně vyplývá, které roky zápisů byly nalezeny. Starosta na poukázání skutečnosti a tvrzení 
pana Karla Kameníka, že od 23.1.2021 něco v budově chybí vznesl námitku, že dohoda na místě byla, 
že vše převezmou pracovníci Státního oblastního archivu a zaevidují. Pokud něco chybělo nemělo se 
nic odvážet a řešit na místě samém. Tvrzení pana Karla Kameníka je, že dle názoru pana Duška je 
největší problém chybějící zápisy. Na dotaz Ing. Jiřího Labského, kdy byl zřízen údajný archiv ve škole 
si pan Kameník Karel nevzpomíná. Pan starosta vyzval občany o případné nalezení jakýkoliv záznamů a 
předání na OÚ, aby se dopad celé věci vyřešil a případně pokuta byla snížena. Pan starosta se odvolal 
proti příkazu ve výši pokuty 76 000,- Kč, správní poplatek 1 000,-Kč. Celá věc je dále v řešení. 
 
Vyjádření p.starosty: je velice nepravděpodobné, aby si starosta obce nepamatoval z 23.12.2021 zápisy, 
které držel v ruce. 
 
p.Brandýský Luděk - bývalý člen zastupitelstva potvrdil, že skříně s dokumenty nebyly nikdy zamčeny. 
 
9) Komunikace v obci 
Členům zastupitelstva byla zaslána mapa Koldína s označením oprav místních komunikací. Pan Kameník 
navrhl další opravu od čp.14 (dům p.Kameníkové Evy) směr k domu p.Šedy Luboše. Budou vypracovány 
cenové nabídky. Další požadavek byl vznesen od p.Zemana Aleše, p.Zemana Miloše a p.Matějky Luboše 
k vybudování příjezdové cesty do místní části „Příhon“. Řešení je velice složité a dle firmy Laboro ateliér 
s.r.o. je velice nákladné a technicky složité. Stávající obecní pozemek vede do neregulovaného koryta 
potoku, v cestě je hydrant a sloup elektrického vedení. Příjezdová cesta se bude řešit jednáním i s 
p.Jiskrovou Hanou. 
  
10) Poškozené vedení 
Pan starosta informoval o poškozeném el.vedení u vodárny. Došlo ke spadnutí stromů na el.vedení. 
Stromy káceli občani Miloš a Aleš Zemanovi. Názor většiny členů zastupitelstva je, aby opravu uhradil 
viník. Obdrželi jsme fakturu od ČEZ Distribuce, a.s za opravu el.vedení v částce 10 096,24 Kč s DPH, 
splatnou 02.03. 2022. Tato faktura nebyla uhrazena. Byli jsme nuceni zajistit rychlou opravu, aby 
občané mohli čerpat vodu. Je doporučena revize tohoto vedení. Pan Aleš Zeman konstatoval, že strom 
se vyvrátil a spadl na el.vedení. O nemoci stromů v části vodojemu  informoval členy zastupitelstva na 
zasedání zastupitelstva dne 01.11. 2021. Fakturaci za opravy přefakturovat na viníka. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje zaplacení faktury ČEZ Distribuce, a.s. v částce 10 096,24 Kč s DPH.  Pan 
starosta požádá o provedení revize el.vedení.  
Hlasování:    pro : 4     proti : 0     zdržel se: 2  
Usnesení č. 18/2/2022 bylo schváleno 
 
11) Zdroj vody obce Koldín 
Nájemní smlouva s paní Miluší Zemanovou na pronájem pozemku pod vrtem K2 bude končit 31.12. 
2023. Přes veškeré urgence a schůzky paní Miluše Zemanová doposud novou smlouvu o pronájmu 
pozemku nepodepsala. Usnesení 3/3/21 stále není splněno. 
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Vyjádření p.Zemanové Miluše: počítá s tím, že smlouvu podepíše. Požaduje součinnost s vybudováním 
cesty do „Příhona“. Paní Zemanová je ochotna podepsat dodatek smlouvy v součinnosti s obcí do 
01.05.2022. 
 
Starosta obce odmítá, aby byla záležitost vybudování cesty byla spojována s nájemní smlouvou na 
pozemek pod vrtem K2 nebo jinou protislužbou.   
 
Pan starosta požádal o vyjádření bývalého starostu pana Aleše Zemana, jak měli ošetřenou investici, 
kterou plánovali na tomto pozemku zrealizována v částce cca 2 000 000,- Kč na smlouvě na pronájem 
na 5 let. Na dotaz pana starosty na ošetření investice pan Zeman neodpověděl.  
 
Pan starosta navrhl zrušit usnesení č.3/3/21. 
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. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje zrušení usnesení č.3/3/21.  
Hlasování:    pro : 4     proti : 0     zdržel se: 2  
Usnesení č. 19/2/2022 bylo schváleno 
 
Dále pan starosta předložil členům zastupitelstva ke schválení právní pomoc ve věci povolení trvalé 
stavby na pozemku p.Zemanové Miluše pod vrtem K2 a majetkových vztahů na pozemku s vrtem K2. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje právní pomoc ve věci trvalé stavby na pozemku p.Zemanové Miluše 
pod vrtem K2 a majetkových vztahů na pozemku s vrtem K2. 
Hlasování:    pro : 4     proti : 0     zdržel se: 2  
Usnesení č. 20/2/2022 bylo schváleno 
 
Pan starosta obce uvádí, že usnesení bylo zrušeno na základě přehodnocení situace pro další fungování 
vodovodu v obci Koldín, jeho následného fungování do budoucna a vynaložené investice cca 
3 000 000,- Kč obce Koldín. 
 
12) Kanalizace v obci Koldín 
Na jaře začneme s kanalizací u p.Kaplana, p.Bečičky a p.Slámy I. etapa. Dále bude pokračovat II. etapa 
u p.Jiskrové a p.Kopřivy, III. etapa u p.Šedy a p.Sauera. Na zaslání nabídky na vybudování kanalizace (I. 
etapa) bylo osloveno 10 firem. Nabídku jsme obdrželi od firmy:  
ŠELA stavel s.r.o., Na Bílé 1142, 565 01 Choceň, IČO: 25258346. 
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. 
 
Pan starosta rozešle členům zastupitelstva jednotlivé nabídky a na příštím zasedání zastupitelstva bude 
rozhodnuto, která firma bude tuto stavbu realizovat. 
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13) Pozemky obce Koldín 
Na minulém zastupitelstvu jsme se dohodli, že zjistíme ceny nájmů za pozemky v okolí obce Koldín. 
V současné době se cena pohybuje cca 5 500,-Kč/ha. Zvýšení cen 5 - 10%. Cenu nájmu za obecní 
pozemky prodiskutujeme s pronajímatelem Milošem Zemanem a Alešem Zemanem. Je nutno dodržet 
erozní pásmo. 
 
14) Různé 
● Pan starosta poděkoval všem občanům, kteří chtějí zvelebovat obec. Poděkování za brigády: úprava 
stráně u OÚ, úklid pozemku u hřbitova a úklid budovy čp.27 (obecní dům).  
 
● Poděkování občanům za sbírku pro Ukrajinu, hasičům za odvoz do humanitárního centra v České 
Třebové. 
 
● Pan starosta předložil ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-2017794/VB/3  
( novostavba Chadimovi ). Jedná se o zrealizovanou stavbu č.IV-12-2017794  s názvem Koldín, parcela 
3363,RD – knn,nn. V rámci této stavby jsme na pozemky č.571/4. 571/5, 3394 v k.ú. Koldín položili 
kabelové vedení NN s firmou Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou., IČO: 28791274. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-2017794/VB/3  
( novostavba Chadimovi ). Jedná se o stavbu č.IV-12-2017794  s názvem Koldín, parcela 3363,RD – 
knn,nn. V rámci této stavby jsme na pozemky č.571/4, 571/5, 3394 v k.ú. Koldín položili kabelové 
vedení NN s firmou Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO: 28791274. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 21/2/2022 bylo schváleno 
 
● Pan starosta vyzval členy zastupitelstva, aby vypracovali návrh na provozní řád pro Obecní dům a 
příštím zastupitelstvu návrh předložili. 
 
● Obdrželi jsem žádost od pana Chuchvalce, který chce v přízemí budovy čp.27 ( Obecní dům ) 
uspořádat svatbu. Pan starosta navrhuje za pronájem tohoto prostoru p.Chuchvalcovi ( občan Koldína) 
nájemné v částce 2 000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem přízemí budovy čp.27 Obecní dům panu Chuchvalcovi ( 
občan Koldína)  v částce 2 000,-Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 22/2/2022 bylo schváleno 
 
● Pan Libor Šeda žádá obecní zastupitelstvo o zapůjčení obecního stanu 6x3m v období 25.05. 2022 - 
29.05.2022 a 04.07.2022 - 07.07. 2022. Půjčovné 500,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje zapůjčení obecního stanu 6x3m panu Šedovi L. v období 25.05. 2022 - 
29.05.2022 a 04.07.2022 - 07.07. 2022. Půjčovné 500,-Kč. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
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Usnesení č. 23/2/2022 bylo schváleno 
 
● Pan starosta předložil návrh ke schválení vyvěšení záměru na pronájem prostoru v přízemí čp.27  
( Obecní dům ) od 01.04. 2022 – 30.04. 2022. Podmínkou je zachování restaurační činnosti s minimální 
otevírací dobou 3 dny v týdnu. Nájem 100,- Kč měsíčně. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru na pronájem prostoru v přízemí čp.27 ( Obecní dům 
). od 01.04. 2022 – 30.04. 2022. Podmínkou je zachování restaurační činnosti s minimální otevírací 
dobou 3 dny v týdnu. Nájem 100,- Kč měsíčně. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 24/2/2022 bylo schváleno 
 
● Obec obdržela nabídku od pana Miloše Zemana na úpravu příkopů a okleštění stromů po obou 
stranách silnice od bývalého sadu k odbočce k domu - Zemanovi v částce 60 000,-Kč bez DPH. Nabídka 
byla zaslána všem členům zastupitelstva. Úpravu příkopu můžeme realizovat pouze po pravé straně, 
levou stranu vlastní jiný majitel. Ing.Jiří Labský navrhuje sejít se na místě a určit rozsah prací. Bude 
osloven pan Miloš Zeman a pan Libor Šeda. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje schůzku na místě, kde by měly být prováděny opravné práce a zde se 
určí jejich rozsah. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 25/2/2022 bylo schváleno 
 
● Paní Konárková Zdenka přečetla děkovný dopis. Manželé Bezdíčkovi děkují místním dobrovolným 
hasičům v Koldíně za pomoc při odklízení plechů ze střechy. Střechu jim 19. února 2022 poškodil vítr. 
Práce byla velice náročná a díky hasičům byla střecha přikryta. Pan starosta také poděkoval hasičům 
za tuto činnost. 
 
● Pan starosta předložil ke schválení SMLOUVU O ZEMĚDĚLSKÉM PACHTU mezi Ing.Robertem Mimrou, 
bytem Choceň, Litomyšlská 661, 565 01 Choceň a obcí Koldín. Pan Ing.Robert Mimra je vlastníkem části 
pozemku za Obecním domem, par.č. 7/2, výměra 51m². Propachtovatel přenechává pachtýři 
nemovitost k dočasnému užívání a pachtýř se zavazuje zaplatit propachtovateli roční pachtovné ve výši 
1,-Kč a daň z pozemku za období 01.01. - 31.12. každého roku. Pacht se uzavírá na dobu neurčitou s 
účinností ke dni 01.04. 2022. Výpovědní lhůta činí 1 rok. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje  SMLOUVU O ZEMĚDĚLSKÉM PACHTU mezi Ing.Robertem Mimrou, 
bytem Choceň, Litomyšlská 661, 565 01 Choceň a obcí Koldín. Pan Ing.Robert Mimra je vlastníkem části 
pozemku za Obecním domem, par.č. 7/2, výměra 51m². Propachtovatel přenechává pachtýři 
nemovitost k dočasnému užívání a pachtýř se zavazuje zaplatit propachtovateli roční pachtovné  
ve výši 1,-Kč a daň z pozemku za období 01.01. - 31.12. každého roku. Pacht se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností ke dni 01.04. 2022. Výpovědní lhůta činí 1 rok. 
Hlasování:    pro : 6     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 26/2/2022 bylo schváleno 
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● Na závěr pan starosta pozval všechny občany na: 

 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBECNÍHO DOMU dne 02.04. 2022 od 14:00 hod 

 VELIKONOČNÍ JARMARK dne 09.04. 2022 od 10:00 hod na hřišti před budovou OÚ 

 KURZ PRVNÍ POMOCI dne 28.04. 2022 od 17:00 hod v Obecním domě ( komunitní centrum ). 

● Pan Kameník Karel informoval, že proběhla schůzka kontrolního výboru. Přítomné seznámil 

s obsahem schůzky. Na případné dotazy pan starosta reagoval a vysvětlil. Písemný zápis z kontrolního 

výboru nebyl předán. 

● Pan Zeman Aleš požádal, aby dokumenty, které se schvalují na zastupitelstvu byly zaslány včas před 

zasedáním zastupitelstva k prostudování. 

15)  Diskuze a závěr  
 

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

Koldín  06.04. 2022 
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