Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod ípem
. 7 ze dne 29.4.2015
Z.O. schvaluje:
Dle ustanovení §84 odst.2 písm.b) zákona o obcích ú etní záv rku roku 2014, v etn výsledku hospoda ení
(viz protokol o schválení ú etní záv rky, který je p ílohou tohoto usnesení) a záv re ný ú et obce za rok 2014.
uzav ení MŠ v období 7.7.-21.8.2015
postup p i úhrad spot ebované vody ve výva ovn - (smlouva na odb r vody je uzav ena na obec Kostomlaty;
zálohy na odb r bude platit nájemce pan Mat jovský; ro ní vyú tování odpo et zaplacených záloh a zbytek
p eú tovat firm Mat jovský).
Objednání cenového odhadu parcely .79/2 za ú elem prodeje Jaroslavu Holajovi, cenu za odhad zaplatí
kupující.
Smlouvu na prodej parcely .79/2 za cenu stanovenou znalcem.
Smlouvu na prodej pozemku .374/1 o vým e 375 m2 panu Jaroslavu Hofmanovi za cenu 25 K /m2.
Pachtovní smlouvu na zem d lský pozemek íslo PK 386 , za cenu 1000,-K /ha sl.Vlast Nahrabecké
Pachtovní smlouvu na zem d lské pozemky íslo: KN 281/4; 281/5; 311/1; 311/3; 311/4; a parcely PK íslo
280; 308/2; 319; 367; 733 díl 2 za cenu 1000,-K /ha spole nosti FARMA M&P,spol.s r.o.
Hospoda ení MŠ za 1.Q/2015
výplatu p ísp vku na innost pro TJ Pod ipan ve výši 60.000,-K (obsaženo v rozpo tu obce na rok 2015)
p ísp vek 3.000,-K na po ádání „pálení arod jnic“pro TJ Pod ipan
s odvoláním na usnesení .5 ze dne 4.3.2015 proplacení faktury za nákup materiálu na opravu oplocení h išt
ve výši 31.541,-K pro TJ Pod ipan.

Zastupitelstvo obce deleguje starostu ing.Václava Maternu, nebo místostarostu pana Milana Nahrabeckého na
všechny Valné hromady spole nosti SVS a.s. po dobu celého volebního období.

Bere na v domí:
úpravu hranic katastru s obcí Ctin ves.

Zapsal: Ing.Materna

Ov ili: V. Kavina
J. Slavík

Starosta obce: Ing. Václav Materna
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Platný podpis

