Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 10 ze dne 7.9. 2016
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

Ing. Václav Materna - starosta, Ing. Miloš Kalaš, Milan Nahrabecký,
Jaromír Slavík, Jaroslav Holaj,

Omluveni:

Martin Petránek, Miloš Tlustý, Ing. Jiří Lacina, Vladimír Kavina.

Program jednání:
1/ zahájení zasedání
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ k 30.6.2016
výroční zpráva o činnosti MŠ
kupní smlouva pozemku 120/27
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. Jaromír Slavík a Jaroslav Holaj.
Hlasování o navrženém programu jednání: hlasování pro 5 , proti 0 , zdržel se 0

Kontrola úkolů z minulých usnesení
úkoly byly splněny

Hospodaření MŠ za 07/2016

za 07/2016
od 01/2016

náklady 168.245,- Kč; výnosy 161.885,-Kč; výsledek
-6.362,-Kč
náklady 823.394,- Kč; výnosy 941.955,-Kč; výsledek 118.561,-Kč

Výroční zpráva o činnosti MŠ pro šk.rok 2015-2016
ZO souhlasí s výroční zprávou přednesenou starostou o hospodaření MŠ.
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Kupní smlouva pozemku 120/27
ZO souhlasí se zhotovením KS s Královskou kolegiální kapitulou na zakoupení pozemku č. 120/27
o výměře 516m2 v ceně 40Kč/m2, na zhotovení přístupové cesty k čp. 149
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Žádosti a různé
•

ZO souhlasí s finančním příspěvkem 30.000,-Kč na koberec do MŠ

•

ZO bere na vědomí užívání domu čp. 140 na bydlení

•

ZO bere na vědomí účast starosty na jednání k problematice veřejné dopravy

•

ZO bere na vědomí petici proti navýšení poplatků za odpady

Závěr zasedání •
•

příští zasedání bude dne 5.října 2016 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno v 19.45 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Ověřili: p. Jaromír Slavík
p. Jaroslav Holaj

Starosta obce: Ing. Václav Materna

