Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod ípem
. 5 ze dne 4.3. 2015
Místo konání:

Obecní ú ad Kostomlaty pod ípem p. 90

P ítomní zastupitelé:

Václav Materna - starosta, Milan Nahrabecký, Miloš Tlustý ,
Vladimír Kavina, Jaroslav Holaj, Jaromír Slavík

Omluveni:

Ing.Miloš Kalaš, Martin Petránek, Ing Ji í Lacina

Nep ítomni:
Program:

•
•
•

•
•
•
•

zahájení zasedání
kontrola p ijatých usnesení z minulého zasedání
revokace 2. bodu usnesení .4 ze dne 4.2.2015
rozpo et obce na rok 2015
zápis d tí do MŠ Sluní ko
informace o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za r. 2014
žádosti a r zné
usnesení
záv r

Zahájení – starosta Václav Materna zahájil jednání v 19:10 hod. konstatováním p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny
všech len zastupitelstva obce a schopnosti se usnášet. Stanovil zapisovatelem p. Milana Nahrabeckého, a
ov ovateli zápisu byli ur eni p. Jaromír Slavík a p. Vladimír Kavina.
Hlasování o navrženém programu jednání:
pro 6 ,
proti 0 ,
zdržel se 0
Kontrola úkol z minulých usnesení
pln no pr b žn
Rozpo et obce na r. 2015
dle zve ejn ného návrhu rozpo tu
celkové p íjmy pro rok 2015 jsou 5 402 000 K
celkové výdaje pro rok 2015 jsou 4 512 000 K
p ebytek rozpo tu na splátky úv ru 890 000 K

Hospoda ení mate ské školy a zápis d tí
p ísp vek na innost MŠ ve výši 200 000 K
rezervní fond 50 217,25 K a fond odm n 12 500 K
zápis pro nový školní rok bude dne 12.3.15 v budov MŠ od 8,00 do 16,00 hod.
zastupitelstvo obce bere na v domí hospoda ení mate ské školky za období 11/2014
Žádosti a r zné
p ísp vek Spolku zahrádká

na innost dle rozpo tu 10 000 K

p ísp vek TJ Pod ipanu proti fakturám na nákup materiálu 50 000 K na krytinu st echy kabin a oplocení
p ísp vek d tem na d tský maškarní karneval 5000 K , zajistí SDH a OU Kostomlaty p/
Žádosti o odprodeje pozemk 374/1 KU Kostomlaty p/
odstran ní skládky v prostorách fotbalového h išt
bere na v domí zahájení soudního ízení vloupání do budovy MŠ
bere na v domí exeku ní ízení p.128 a p.97,

Diskuse
dokon ení d tského h išt u budovy ZŠ a realizaci nástupní polchy do autobus sm r M lník na hlavní silnici.

Schváleno usnesení

pro 6zastupitel .

Záv r zasedání •
•

proti 0,

zdržel 0,

p íští porada bude dne 18.b ezna od 19:00 hod. v budov OÚ
zasedání skon eno ve 20:15 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Ov ili:
Jaromír Slavík
Vladimír Kavina

Starosta obce: Ing. Václav Materna
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Platný podpis

