Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 14 ze dne14.12. 2016
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

Ing. Václav Materna - starosta, Milan Nahrabecký, Jaroslav Holaj, Ing. Jiří Lacina,
Ing. Miloš Kalaš,Vladimír Kavina, Miloš Tlustý, Jaromír Slavík,Václav Němec,

Omluveni:
Program jednání:
1/ zahájení zasedání
2/
3/
4/
5/
6/
7/

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
plnění plánu inventur na rok 2016
kupní smlouvy na prodej pozemku 866/48 a 866/47
žádosti a různé
usnesení
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. Ing. Miloš Kalaš a p. Václav Němec

návrh usnesení : ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů.
hlasování pro 9, proti 0 , zdržel se 0

Kontrola úkolů z minulých usnesení – úkoly byli splněny
Plán inventur na rok 2017
starosta předal předsedům inventurních komisí inventurní seznamy za rok 2016 s dokončením kontrol do
31.1.2017
Kupní smlouvy na prodej pozemků
ZO schvaluje záměr prodej pozemků č. 866/47 o výměře 37m2 a č.866/48 o výměře 87m2 za cenu 25Kč/m2
náklady na pořízení geometrických plánů.

a

návrh usnesení : ZO schvaluje záměr prodej pozemků 866/47 a 866/48
hlasování : pro 9 proti 0 proti 0
ZO schvaluje prodej pozemků 251/1 o výměře 28m2 a 250/6 o výměře 63m2 za cenu 25Kč/m2.
návrh usnesení : ZO schvaluje prodej pozemků 251/1 a 250/6
hlasování : pro 9 proti 0 proti 0

Žádosti a různé
•

ZO souhlasí s povolením odstranění dřevin na parcele č 928 žádost podala Správa železniční dopravní cesty.
návrh usnesení : schvaluje povolení odstranění dřevin na parcele č 928, žádost podala Správa železniční
dopravní cesty.
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0

•

ZO nesouhlasí se zasláním finančního příspěvku na provoz sociálních služeb.

•

ZO bere na vědomí změnu termínu konání rybářského plesu dne 11.2.2017
ZO souhlasí se zakoupením PC programu Evidence obyvatel od firmy Alis s.r.o.
návrh usnesení : ZO schvaluje zakoupení PC programu Evidence obyvatel od firmy Alis s.r.o.
hlasování : pro 9 proti 0 proti 0

Závěr zasedání •
•

příští zasedání bude dne 18.ledna 2017 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 21.15 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Ověřili: p. Ing.Miloš Kalaš
p. Václav Němec

Starosta obce: Ing. Václav Materna

