Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 10 ze dne 11.10.2017
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Miloš Tlustý, Jaromír Slavík,

Program jednání:
1.

zahájení zasedání

2.
3.
4.
5.
6.
7.

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ za 08/2017
výroční zpráva MŠ 2016 – 2017
žádosti a různé
usnesení
závěr

Zahájení – starosta Ing. Václav Materna zahájil jednání v 19:15 hod. konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva obce a schopnosti se usnášet, stanovil zapisovatelem p. Milana Nahrabeckého a
ověřovateli zápisu byli určeni p.Vladimír Kavina a p. Václav Němec
návrh usnesení : ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů.
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0
Kontrola usnesení – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly
Hospodaření MŠ za 08/2017
za 08/2017
od 01/2017

náklady 194.318,- Kč;
výnosy 201.708,-Kč;
náklady 1.038.317,- Kč; výnosy 1.197.571,-Kč;

výsledek
7.390,-Kč
výsledek 159.254,-Kč

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 31.8.2017
Výroční zpráva MŠ 2016 – 2017
ZO projednalo výroční zprávu MŠ za školní rok 2016-2017 přednesenou starostou, ke které nemá
připomínky.
ZO bere na vědomí výroční zprávu MŠ za školní rok 2016-2017
Žádosti a různé
•

ZO projednalo žádost ČSAD Střední Čechy k udělení licence provozování autobusové dopravy na lince
č.261467 Mladá Boleslav – Mělník – Roudnice n/L od 10.12.2017 na dobu neurčitou.
návrh usnesení - ZO schvaluje udělení licence ČSAD Střední Čechy k provozování autobusové dopravy na
lince č.261467 Mladá Boleslav – Mělník – Roudnice n/L od 10.12.2017 na dobu neurčitou.
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo žádost ČSAD Česká Lípa k udělení licence provozování autobusové dopravy na lince
č.260467 Mladá Boleslav – Mělník - Cítov – Roudnice n/L od 9.12.2017.
návrh usnesení - ZO schvaluje udělení licence ČSAD Česká Lípa k provozování autobusové dopravy na
lince č.260467 Mladá Boleslav – Mělník - Cítov – Roudnice n/L od 9.12.2017.
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo nabídku na využití předkupního práva na p.p.č.521/1 o výměře 1365m2. Uvedenou nabídku
ZO odmítá.
návrh usnesení - ZO schvaluje odmítnutí nabídky na využití předkupního práva na p.p.č.521/1 o výměře
1365m2
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO bere na vědomí zápis o provedené revizi knihovního fondu v místní knihovně.

•

ZO projednalo žádost o poskytnutí dotace na pokrytí částečných nákladů provozu prodejny smíšeného zboží
MINA – Milan Nagy. ZO souhlasí s vypracováním smlouvy o poskytnutí dotace v částce 8.300,-Kč měsíčně
na dobu jednoho roku.
návrh usnesení - ZO souhlasí s vypracováním smlouvy o poskytnutí finanční dotace prodejně smíšeného
zboží MINA – Milan Nagy ve výši 8.300,-Kč měsíčně po dobu jednoho roku
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo žádost o zapůjčení sálu KD na den 10.2.2018 ke konání rybářského plesu.
návrh usnesení - ZO schvaluje zapůjčení sálu KD na den 10.2.2018 ke konání rybářského plesu.
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO na souhlasí se snížením hladiny rybníka na den 29.10.2017 z důvodu plánovaného výlovu ryb.
návrh usnesení - ZO schvaluje snížení hladiny rybníka na den 29.10.2017 z důvodu plánovaného výlovu ryb

•

ZO bere na vědomí zaměření p.p.č. 104/6, která je užívána jako veřejné prostranství.

•

ZO bere na vědomí zprávu o průběhu zpracování projektové dokumentace na zhotovení kanalizačního a
vodovodního řádu k zamýšleným stavebním parcelám

Závěr zasedání

příští zasedání bude dne 8.listopadu 2017 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 20.30hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Ověřili: p.Vladimír Kavina
p. Václav Němec

Starosta obce: Ing. Václav Materna

