Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 13 ze dne 23.11. 2016
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

Ing. Václav Materna - starosta, Milan Nahrabecký, Jaroslav Holaj, Ing. Jiří Lacina,
Vladimír Kavina

Omluveni:

Miloš Tlustý, Jaromír Slavík,Václav Němec, Ing. Miloš Kalaš

Program jednání:
1/ zahájení zasedání
2/ kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
3/ plán inventur na rok 2016
4/ plnění rozpočtu obce k 31.10.2016
5/ rozpočtové provizorium na rok 2017
6/ úprava rozpočtu č. 6
7/ hospodaření MŠ k 31.10.2016
8/ smlouva o peněžitém příplatku SVS
6/ žádosti a různé
7/ usnesení
8/ závěr

Zahájení – starosta Ing. Václav Materna zahájil jednání v 19:20 hod. konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva obce a schopnosti se usnášet, stanovil zapisovatelem p. Milana Nahrabeckého a
ověřovateli zápisu byli určeni p. Jaroslav Holaj a pan Vladimír Kavina

návrh usnesení : ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů.
hlasování pro 5, proti 0 , zdržel se 0

Kontrola úkolů z minulých usnesení - žádost o odprodej pozemků č. 251/1 a 251/6 , rozhodnutí se odkládá na
14.12.2016
Plán inventur na rok 2017
starosta předal předsedům inventurních komisí směrnici a plán inventur za rok 2016 s platností od 1.11.2016
do31.1.2017
tisky inventurních sestav zajistí účetní OU
ZO bere na vědomí zahájení inventur majetku obce, vydání směrnice a plánu inventur.
Plnění rozpočtu obce k 31.10.2016
čerpání jednotlivých paragrafů a položek přednesl starosta obce se závěrem blížící se shody příjmů a výdajů
s rozpočtem obce
ZO bere na vědomí plněním rozpočtu obce ke dni 31.10,2016

Rozpočtové provizorium na rok 2017
Od 1.1.2017 do schválení rozpočtu schvaluje ZO rozpočtové provizorium, v jehož rámci budou financovány
nezbytné provozní náklady a plánované splátky úvěrů. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce do jeho schválení
návrh usnesení : ZO schvaluje rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu na rok 2017
hlasování : pro 5 proti 0 proti 0

Úprava rozpočtu č. 6
ZO projednalo úpravu rozpočtu č. 6 ke dni 9.11.2016 přednesenou starostou obce. Jedná se o úpravu mezi
příjmy a výdaji v rámci stávajícího schváleného rozpočtu v celkové částce 600tis.Kč. Vnitřní doklad
podrobného rozpisu položek je přílohou zápisu.
návrh usnesení : zastupitelstvo obce schvaluje návrh úpravy rozpočtu č. 6 ze dne 9.11.2016
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Hospodaření MŠ k 31.10.2016
za 10/2016
od 01/2016

náklady 169.762,- Kč; výnosy 129.088-Kč;
výsledek -40.647,-Kč
náklady 1.205.224,- Kč; výnosy 1.397.714,-Kč; výsledek 192.490,-Kč

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 31.10.2016
Smlouva o peněžitém příplatku SVS Teplice
ZO projednalo smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál ve výši 200.000,-Kč, uzavřenou mezi
obcí Kostomlaty p/Ř a SVS Teplice na provedení rekonstrukce čističky odpadních vod v Horních
Beřkovicích.
návrh usnesení : ZO schvaluje peněžitý příplatek pro SVS Teplice ve výši 200.000,-Kč
hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 0

Žádosti a různé
•

žádost MŠ o povolení vyjímky z počtu dětí ve třídě v počtu 25, +1 žák

•

ZO souhlasí s příspěvkem na Mikulášskou nadílku ve výši 5000Kč

•

ZO souhlasí s nákupem zboží na občerstvení a proplacení kapely na Vánoční koledy dne 18.12.2016 v částce
11000Kč

•

ZO souhlasí s udělením licence na provozování autobusových linek přes naši obec pro ČSAD Česká Lípa

•

ZO souhlasí s pronájmem sálu KD pro pana Jaroslava Holaje na Silvestrovskou zábavu dne 31.12.2016 a
Rybářský ples dne 18.2.2017

•

ZO souhlasí s návrhem změny územního plánu obce: zrušením výstavby Bioplynové stanice a zařazení
přístupové cesty k zamýšleným stavebním parcelám

•

dotaz na povolení k pokácení vzrostlého topolu u budovy čp.29 bylo odpovězeno starostou obce, že o žádném
povolení ani jiném jednání ohledně kácení neví. Místostarosta obce také o žádném povolení ani jiném jednání
ohledně kácení neví.

Závěr zasedání •
•

příští zasedání bude dne 14.prosince 2016 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 21 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Ověřili: p. Vladimír Kavina
p. Jaroslav Holaj

Starosta obce: Ing. Václav Materna

VNITŘNÍ DOKLAD - ÚPRAVA ROZPOČTU K 9.11.2016
č. 6
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17 000,00 Kč

- nákup materiálu
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- neinvestiční příspěvky
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- nákup služeb

5 000,00 Kč
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- ostatní osobní výdaje
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-5 000,00 Kč

- opravy a udržování

-3 000,00 Kč
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- nákup materálu

5021

-15 000,00 Kč

- ostatní osobní výdaje

5021

-10 000,00 Kč

- ostatní osobní výdaje

8115

600 000,00 Kč

ZMĚNA STAVU FIN. PROSTŘEDKŮ NA BANK. ÚČTECH MEZI POČÁTKEM A KONCEM VÝK. OBD.

600 000,00 Kč

ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A SCHVÁLILO DNE:

Zaúčtovala dne:

Starosta obce:

600 000,00 Kč

