Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 13 ze dne 14.10. 2015
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

Václav Materna - starosta, Milan Náhrabecký, Jiří Lacina, Miloš Kalaš, Martin Petránek,
Vladimír Kavina, Jaromír Slavík, Jaroslav Holaj

Omluveni:

Miloš Tlustý

Nepřítomni:
Hosté:
Program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zahájení zasedání
kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření mateřské školky za období 8/2015
úprava rozpočtu obce k 15.10.2015
příprava vodovodní přípojky a kanalizace k RD p. Hofmanna
směna pozemků a věcné břemeno na pozemku p. Habarta
různé - žádosti, oznámení, informace
diskuze
usnesení
závěr

Zahájení – starosta Václav Materna zahájil jednání v 19:10 hod. konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva obce a schopnosti se usnášet, stanovil zapisovatelem p. Martina Petránka, a
ověřovateli zápisu byli určeni p. Jaromír Slavík a ing. Jiří Lacina.
Hlasování o navrženém programu jednání:
pro 8 ,
proti 0 ,
zdržel se 0
Kontrola úkolů z minulých usnesení
• z usnesení č. 12 splněno
◦ povolení o navýšení počtu děti v mateřské školce – navýšení o jednoho žáka
◦ výměna plynového kotle v restauraci U Dvořáků
Hospodaření Mateřské školy v KpŘ
• náklady za 8/2015
Kč 138.650,• náklady za 1-8/2015
Kč 925.850,• příjmy za 8/2015
Kč 129.184,• příjmy za 1-8/2015
Kč 1.039.951,• výsledek hospodaření MŠ za 8/2015
Kč - 9.473,• výsledek hospodaření MŠ za 1-8/2015
Kč +113.900,• zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření mateřské školky za období 1-8 a 8/2015
Úprava rozpočtu obce č. 2 k 15.10.2015
• zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu k 15.10.2015 – vnitřní doklad bude přílohou
zápisu
Příprava přípojky kanalizace a vodovodní přípojky k RD p. Hofmanna
•
zastupitelstvo obce bere na vědomí vybudování revizní kanalizační šachty
Směna pozemků a věcné břemeno na pozemku p. Habarta
• věcné břemeno ke kanalizaci vedené přes pozemek p. Habarta – řešena směna a prodej pozemků –
zastupitelstvo obce odročuje projednání na další zastupitelstvo 11.11.2015
Žádosti a různé
•

proběhla výměna plynového kotle v restauraci U Dvořáků

•

zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hasičské zbrojnice paní Tošnerové na oslavu narozenin

•

zahájeno řízení o dodatečném stavebním povolení k akumulaci vod

•

vánoční koledy a setkání dne 20.12.2015 na návsi

•

zastupitelstvo obce schvaluje postoupení dlužníků za svoz komunálních odpadů právníkovi (JUDr. Pašková)

•

zastupitelstvo obce schvaluje upuštění hladiny rybníka k 1.11.2015 z důvodu výlovu rybníka

Schváleno usnesení
Závěr zasedání •
•

příští zasedání bude dne 11. listopadu od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 20:45 hod.

Zapsal: Martin Petránek

Ověřili:
Starosta obce: Ing. Václav Materna

Signature Not VerifiedElektronicky
podepsal(a) Ing.
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Jaromír Slavík
Jiří Lacina

