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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín 

konaného dne 31.8. 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 v 21:05 hod. Přítomno bylo všech 7 členů, zastupitelstvo 
obce Koldín je usnášeníschopné.  
 
Přítomni: Petr Vilímek, Zdenka Konárková, Iva Rychtecká, Ing.Jiří Labský, Jan Kopřiva, Aleš Zeman a  
Karel Kameník.  
 
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 : 7    proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/5/2022 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) Výsadba stromů v obci Koldín  
5) Záměr o pronájem  
6) Smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a památkové péče 
7) Památník obětem první světové války  
8) Rozhodnutí o odvolání Obce Koldín proti rozhodnutí SOA v Hradci Králové  
9) Geometrický plán veřejné prostranství  
10) Žádosti o poskytnutí daru nebo finanční spoluúčasti z rozpočtu obce Koldín   
11) Mobilní Rozhlas  
12) Různé  
13) Diskuze a závěr 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/5/2022 bylo schváleno 
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3) Kontrola plnění usnesení 
Starosta informoval o plnění usnesení z jednání zastupitelstva:  
Usnesení 16/1/2021 - částečně splněno ( kanalizace – místní část „kout“ ).  
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 společně s kanalizací ). 
Usnesení 20/2/2022 - částečně splněno ( právní pomoc ve věci trvalé stavby na pozemku p.Zemanové  
                                        Miluše pod vrtem K2 ). 
Usnesení 25/2/2022 - splněno 
Usnesení 7/3/2022 - částečně splněno ( předáno na vodohospodářský úřad ). 
Usnesení 13/3/2022 - částečně splněno ( uhrazení faktury viníka škody – majitelka pozemku zaslala  
                                        na obec dopis, že fakturu neuhradí ). 
Usnesení 1/4/2022 - splněno 
Usnesení 2/4/2022 - splněno  
Usnesení 3/4/2022 - splněno  
Usnesení 4/4/2022 - splněno  
Usnesení 5/4/2022 - splněno  
Usnesení 6/4/2022 - splněno  
Usnesení 7/4/2022 - splněno  
Usnesení 8/4/2022 - splněno  
Usnesení 9/4/2022 - částečně splněno (veřejné prostranství - cenová nabídka schválena, architektura 
                                     na studii v řešení ). 
Usnesení 10/4/2022 - splněno  
Usnesení 11/4/2022 - splněno  
Usnesení 12/4/2022 - splněno  
Usnesení 13/4/2022 - splněno  
Usnesení 14/4/2022 - splněno  
Usnesení 15/4/2022 - splněno  
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení. 
  
4) Výsadba stromů v obci Koldín 
Obdrželi jsme několik nabídek na výsadbu ovocných nebo listnatých stromů ( aleje ). Je nutno určit 
lokalitu na výsadbu stromů v obci Koldín. Poskytována je 100% dotace. Z důvodu již krátkého mandátu, 
přenecháme rozhodnutí na nové členy zastupitelstva. 
 
5) Záměr o pronájem 
Záměr o pronájem restaurace a kuchyně s možností využití kulturního sálu bude ukončen 31.08. 2022. 
Dosud máme jednoho zájemce pana Štefana Hotovčina, Nová Ves u Jarošova 14. Se zájemcem 
proběhne schůzka ohledně oboustranných požadavků. Pan starosta navrhl prodloužit záměr do 
30.09.2022 pro případné zájemce. Paní Zdenka Konárková seznámila přítomné se záměrem pronájmu 
restaurace a kuchyně s možností využití kulturního sálu do 30.09. 2022. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodloužení záměru o pronájmu restaurace a kuchyně s možností 
využití kulturního sálu v budově Koldín čp.27 do 30.09. 2022. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 3/5/2022 bylo schváleno 
 
6) Smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a památkové péče 
Požádali jsme Pardubický kraj o dotaci na restaurování Památníku obětem první světové války. Žádost 
byla kladně vyřízena a obdrželi jsme dotaci ve výši 40 000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů 
činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022, evidenční číslo smlouvy: 
OKSCR/22/23429 na restaurování Památníku obětem první světové války ve výši 40 000,- Kč. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 4/5/2022 bylo schváleno 
 
7) Památník obětem první světové války 
Oslovili jsme restaurátora a sochaře pana Petra Rejmana, Ke Koupališti 379, 539 44 Proseč u Skutče, 
IČO:73985619, DIČ:CZ8109123495 na restaurování Památníku obětem první světové války ( čištění, 
ošetření, odstranění zbytků dožilých povrchových úprav, zpevnění kamene, tmelení, spárování, 
pozlacení nápisu“INRI“ plátkovým zlatem, barevná retuš, zvýraznění nápisu a hydrofobizace) v částce 
82 389,- Kč s DPH. Restaurátor již v obci Koldín restauroval centrální kříž na hřbitově. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje restaurování Památníku obětem první světové války ( čištění, ošetření, 
odstranění zbytků dožilých povrchových úprav, zpevnění kamene, tmelení, spárování, pozlacení 
nápisu“INRI“ plátkovým zlatem, barevná retuš, zvýraznění nápisu a hydrofobizace ) v částce 82 389,- 
Kč s DPH od restaurátora a sochaře pana Petra Rejmana, Ke Koupališti 379, 539 44 Proseč u Skutče, 
IČO:73985619, DIČ:CZ8109123495. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 2  
Usnesení č. 5/5/2022 bylo schváleno 
 
8) Rozhodnutí o odvolání Obce Koldín proti rozhodnutí SOA v Hradci Králové 
Pan starosta podrobně vysvětlil, jak probíhalo hledání nepředaných dokumentů, které mu měly být 
předány nebo které měly být uloženy do archivu. Seznam chybějících dokumentů je přílohou č.1 tohoto 
zápisu, který byl shledán jako největší přestupek.  Ministerstvo vnitra České republiky udělilo obci 
Koldín nejprve sankci 76 000,-Kč, která byla po podání odvolání, že současné vedení obce za skutkovou 
podstatu nemůže. Následně pokuta byla snížena na 18 000,-Kč + 1 000,- Kč správní poplatek za ztrátu 
těchto dokumentů. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Pokuta musela být zaplacena a tím jsou 
potrestáni všichni občané Koldína. Pan Karel Kameník a pan Aleš Zeman byli účastníky všech jednání a 
tím i informováni o celém probíhajícím procesu. Za účasti pracovníků oblastního státního archivu, 
p.Kameníka, p.Zemana, p.Vilímka a p.Konárkové se po vzájemné dohodě domluvili, že pracovníci 
archivu odvezou všechny dokumenty, které se nacházely v bývalé budově ZŠ do Státního oblastního 
archivu, řádně je zaevidují a vyhotoví zápis. Na novém zastupitelstvu bude, jak se k této ztrátě 
dokumentů a pokutě dál vyjádří. Dále velkým úkolem pro nové zastupitelstvo bude vyhotovení 
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archivního a skartačního řádu, který dosud nebyl nikdy vypracován. Pan Kameník s některým 
vyjádřením pana starosty nesouhlasil.   
 
Pan Karel Kameník navrhl usnesení: Obec Koldín zaplatila pokutu 18 000,- Kč a tím považuje záležitost  
z hlediska postihu obce uzavřenou. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci se Státním 
oblastním archivem Ústí nad Orlicí napravil všechny zbývající odstranitelné nedostatky uvedené v 
rozhodnutí Ministerstva vnitra. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje, aby záležitost z hlediska postihu obce byla uzavřena, pověřuje starostu 
obce, aby ve spolupráci se Státním oblastním archivem Ústí nad Orlicí napravil všechny zbývající 
odstranitelné nedostatky uvedené v rozhodnutí Ministerstva vnitra. 
Hlasování:    pro : 2     proti : 0     zdržel se: 5  
Usnesení č. 6/5/2022 nebylo schváleno 
 
9) Geometrický plán veřejné prostranství 
Pan starosta informoval, že pan Chára, který zpracovává vizualizaci obce, potřebuje geometrický plán 
veřejného prostranství. Požádali jsme geodeta pana Petra Vanického, Tocháčkův  kopec 1747, 565 01 
Choceň o vypracování geodetických prací dle navrhovaného území ( vytyčení pozemků ) v částce 10 
000,- Kč – 15 000,- Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování geodetických prací ( vytyčení pozemků ) od geodeta pana 
Petra Vanického, Tocháčkův  kopec 1747, 565 01 Choceň v částce 10 000,- Kč – 15 000,- Kč bez DPH. 
Hlasování:    pro : 5     proti : 0     zdržel se: 2  
Usnesení č. 7/5/2022 bylo schváleno 
 
10) Žádosti o poskytnutí daru nebo finanční spoluúčasti z rozpočtu obce Koldín   
Paní místostarostka Zdenka Konárková předložila žádosti o poskytnutí daru nebo finanční spoluúčasti 
z rozpočtu obce Koldín: 
 
Žádost o finanční příspěvek na přípravu reprezentanta České republiky na mistrovství světa od p.Žižky 
Petra, Koldín 71 na svého psa Asterixe Arx Fortunae. Obecní zastupitelstvo navrhlo finanční příspěvek 
ve výši 2 000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 2 000,- Kč na přípravu reprezentanta České republiky na 
mistrovství světa od p.Žižky Petra, Koldín 71 na svého psa Asterixe Arx Fortunae. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 8/5/2022 bylo schváleno 
 
Žádost o finanční dar na akci Pohádková cestička dne 03.09. 2022 od Spolku Tvoření Koldín, z.s, Koldín 
15, IČO.08717991. Obecní zastupitelstvo navrhlo finanční dar ve výši 6 000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 6 000,- Kč na akci Pohádková cestička dne 03.09. 
2022  Spolku Tvoření Koldín, z.s, Koldín 15, IČO.08717991. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 9/5/2022 bylo schváleno 
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Žádost o finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí, z.s.. Obecní zastupitelstvo navrhlo finanční dar 
ve výši 3 000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 3 000,- Kč na na podporu Linky bezpečí, z.s.. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 10/5/2022 bylo schváleno 
 
Žádost o finanční příspěvek na akci Tarzan závod dne 24.09. 2022 od spolku KSK Koldín, z.s.. Obecní 
zastupitelstvo navrhlo finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 6 000,- Kč na akci Tarzan závod dne 24.09. 2022 
spolku KSK Koldín, z.s. Koldín 15 IČO 00279056. 
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 11/5/2022 bylo schváleno 
 
11) Mobilní Rozhlas 
Pan starosta informoval o novém způsobu informování občanů. Dostali jsme od operátora informaci, 
že současný neomezený tarif není možné využívat tímto způsobem. Přistoupili jsme k novému způsobu 
informovanosti, kde si každý občan může zaškrtnout kategorii, které informace chce zasílat. Kdo má 
chytrý telefon, ať si stáhne aplikaci MUNIPOLIS. Tento způsob informovanosti občanů je velmi rychlý. 
Občané si mohou vybrat zda informace chtějí zasílat e-mailem nebo SMS. SMS jsou zpoplatněny, proto 
žádáme občany, aby raději zvolili formu zasílání e-mailem v nejlepším případě aplikací, kde budou mít 
informaci dá se říct okamžitě. 
 
12) Různé 
● Pan Kameník Karel – doplňující informace ke zprávě kontrolního výboru z 28.03. 2022 – nemají 
zpětnou vazbu od zastupitelstva. Pan starosta odpověděl ústně na dotazy z kontrolního výboru ze dne 
28.03. 2022. Pan starosta zajistí seznam občanů, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci. Zároveň 
byl vznesen dotaz jestli všichni občané platí vodné a stočné. 
 
● Pan starosta informoval:  
- 23.09. - 24.09. 2022 volby do zastupitelstva 
- proběhne dodatečné čipování popelnic – bude zaslána SMS 
- poděkování Spolku Tvoření Koldín, z.s za uspořádání akce „Přivítání prázdnin“ 
- poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci „Pouťové zábavy“ 
 
● Obecní zastupitelstvo navrhuje, aby ještě v tomto volebním období finanční výbor provedl kontrolu 
financí obce. Schůzka po dohodě by měla proběhnout do 23.09. 2022. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo pověřuje finanční výbor o kontrolu financí obce do 23.09. 2022.  
Hlasování:    pro : 7     proti : 0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 12/5/2022 bylo schváleno 
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● Pan starosta informoval přítomné o výroku pana Karla Kameníka, že starosta opakovaně lže. Pan 
starosta vyzval pana Kameníka, jestli stále trvá na lži pana starosty, kterým byl pan starosta osočen. 
Pan starosta vysvětlil přítomným časový harmonogram doručení dokumentů, které i dle zápisu ze dne 
21.4.2022 potvrzují skutečnost, že starosta nelže.   
 
● Pan starosta poděkoval všem zastupitelům za dosavadní práci ve volebním období 2018 – 2022 a 
občanům, kteří se podíleli na rozvoji obce. 
 
● Ing. Jiří Labský informoval o proběhlé schůzce stavebního výboru, která jednala ohledně příkopu 
směr Sudslava. Nabídku na okleštění stromů jsme obdrželi od pana Vavrušky Rudolfa. O aktualizovanou 
nabídku bude požádán ještě pan Miloš Zeman. Poptávky na vybrání příkopů budou rozeslány. 
V průběhu realizace by proběhla likvidace suchých stromů-švestek směr Sudslava. Dešťová voda, která 
teče od Sudslavy by byla svedena nově zbudovaným odvodněním(překopem a velkým příkopem nad 
prašnou cestou od lípy k vodárně) do „Příhona“. 
Pan Zeman Aleš: kde má být vybudován překop, tam voda neteče. Voda se nedá stáhnout do příkopu. 
Pan Labský ještě situaci prověří.  
Pan Zeman Aleš: Z vodárny vytéká rezavá voda, která se teplem kazí a jeho dobytek, který pije rezavou 
vodu má zdravotní potíže.  
Pan starosta: Oslovíme paní Plhákovou, kterou obec platí za práci technologa vodovodu.  
 
●Starosta obce informoval občany, že Karel Kameník se dotazoval prostřednictvím zákona 106/1999 
Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím Obecního úřadu Koldín na stanovené ochranné pásmo 
vodního zdroje K2.  
 
 
● Kultruní akce: 
03.09. 2022 – Pohádková cestička 
24.09. 2022 – Tarzan závod 
 
13) Diskuze a závěr 
● pronájem obecních pozemků na 40 let 
● vrt K2 - podepsaná smlouva o smlouvě budoucí 
● ochranné pásmo - vodohospodářský úřad 
● vystavení dokladů za platbu vodného a stočného + uvedení na dokladu počáteční a konečný stav 
vodoměru 
● vysoké napětí  
● volby do zastupitelstva  
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Zapsala:                                        Zdenka Konárková        
 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Ing. Jiří Labský 
 
 
 
                                                      Iva Rychtecká 
 
 
 
Starosta:                                      Petr Vilímek 
 
 
 
Koldín  6.9.2022  
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