Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 14 ze dne 11.11. 2015
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Miloš Tlustý, Martin Petránek

Nepřítomni:
Hosté:
Program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zahájení zasedání
kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření mateřské školy za období 8/2015
rozpočtové provizorium na r.2016
rozpočtová opatření – pravomoc starosty
plán inventur za rok 2015
směna pozemků a věcné břemeno p. Habart
žádosti a různé
usnesení
závěr

Zahájení – starosta Václav Materna zahájil jednání v 19:00 hod. konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva obce a schopnosti se usnášet, stanovil zapisovatelem p. Nahrabeckého.
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Ing.Miloš Kalaš a p.Vladimír Kavina
Hlasování o navrženém programu jednání:
pro 7 ,
proti 0 ,

zdržel se 0

Kontrola úkolů z minulých usnesení
• z usnesení č. 13 splněno
Hospodaření Mateřské školy v Kostomlatech p/Ř
• náklady za 9/2015
Kč 111.020,• náklady za 1-9/2015
Kč 1.036.870,• příjmy za 9/2015
Kč 115.730,• příjmy za 1-9/2015
Kč 1.155.481,• výsledek hospodaření MŠ za 9/2015
Kč - 4.709,• výsledek hospodaření MŠ za 1-9/2015
Kč +118.610,• zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření mateřské školy za období 1-9 a 9/2015
•

Hlasování o navrženém : pro 7 ,

proti 0 ,

zdržel se 0

Rozpočtové provizorium
od 1.1.2016 do schválení rozpočtu schvaluje ZO hospodaření obce podle rozpočtového provizoria
Hlasování o navrženém :
pro 7 ,
proti 0 ,
zdržel se 0
Rozpočtové opatření
•
zastupitelstvo obce schvaluje do doby přijetí rozpočtu obce rozšíření pravomoci starosty v rozpočtové sféře.
•

Hlasování o navrženém :

pro 7 ,

proti 0 ,

zdržel se 0

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 9.12.2015
Plán inventur za rok 2015
starosta předal předsedům inventurních komisí plán inventur za rok 2015 s platností od 1.11.2015 do31.1.2016.
Hlasování o navrženém :

pro 7 ,

proti 0 ,

zdržel se 0

Žádosti a různé
•

projednán zápis z dílčího přezkoumání obce. Finanční výbor nepředložil zápisy z jednání. Obec nedodala
písemné přijetí k opatření nápravě chyb z předešlého přezkoumání do 15 dnů ode dne projednání zprávy o

výsledku hospodaření.
•

ZO souhlasí s podáním objednávky společnosti TBD na posudek vodního díla – rybník Kostomlaty p/Ř
Hlasování o navrženém :

•

pro 7 ,

proti 0 ,

zdržel se 0

ZO souhlasí s nákupem zboží na občerstvení při vánočních koledách dne 20.12.2015.
Hlasování o navrženém :

pro 7 ,

proti 0 ,

zdržel se 0

•

ZO souhlasí s příspěvkem na nákup zboží na mikulášskou nadílku pro děti od 0 do 14 let věku v částce
clk.5000 Kč,-.

•

ZO bere na vědomí vyslovení výtky starostovi obce za neprojednávání v zastupitelstvu zahajování dalších
staveb v obci, kterými je myšleno cesta od bývalé prodejny Jednoty a přístupových cest k čp.114 a čp.82.

•

ZO bere na vědomí rozhodnutí na povolení provozu jezírek na chov ryb.

•

ZO bere na vědomí rozhodnutí o existenci stavby čp.182

•

ZO bere na vědomí proplacení faktury za služby p. Holaje

Závěr zasedání •
•

příští zasedání bude dne 9.prosince od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 21.00 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Ověřili: Ing. Kalaš Miloš
Vladimír Kavina

Starosta obce: Ing. Václav Materna

Digitálně podepsal
Ing. Václav Materna
18.11.2015 16:23

