Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 2 ze dne 14.2.2018
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

Ing. Václav Materna - starosta, Ing. Miloš Kalaš , Milan Nahrabecký,
Vladimír Kavina, Jaromír Slavík,Václav Němec,

Omluven

Ing. Jiří Lacina, Jaroslav Holaj

Nepřítomen

Miloš Tlustý

Program jednání:
1.

zahájení zasedání

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ za 12/2017
plnění rozpočtu obce na rok 2017
poplatek za odpady na rok 2018
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 pan Ing. Miloš Kalaš, a pan Jaromír Slavík
návrh usnesení :
- ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0
- ZO souhlasí s navrženým zapisovatelem Milanem Nahrabeckým a ověřovateli zápisu pan Ing. Miloš
Kalaš, a pan Jaromír Slavík
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

Kontrola usnesení – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly
Hospodaření MŠ za 12/2017
za 12/2017
od 01/2017

náklady 172.201,- Kč;
náklady 1.685.753,- Kč;

výnosy 165.140,-Kč;
výnosy 1.802.430,-Kč;

výsledek
výsledek

-7.062,-Kč
116.677,-Kč

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 31.12.2017
Plnění rozpočtu obce za rok 2017
ZO projednalo starostou předložené plnění rozpočtu obce za rok 2017 podle jednotlivých paragrafů. ZO bere
na vědomí plnění rozpočtu obce za rok 2017 v celkových příjmech v částce 6.944.534,-Kč a celkových
výdajích v částce 4.726.062,-Kč.
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce za rok 2017 v celkových příjmech v částce 6.944.534,-Kč a
celkových výdajích v částce 4.726.062,-Kč.
Poplatek za odpady na rok 2018
ZO projednalo místostarostou předložený přehled příjmů a výdajů za provoz systému shromažďování,
sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci za kalendářní rok 2017. ZO
schvaluje předpis plateb na rok 2018 v celkové částce 177.000,-Kč a souhlasí s poplatkem za odvoz a
odstraňování komunálního odpadu v souladu s obecní vyhláškou o místních poplatcích ve výši 500Kč na
osobu a rok. ZO souhlasí s použitím odměny od spol. EKOKOM ve výši 46.000,-Kč k použití na snížení
poplatků za odpady podle množství odevzdaného tříděného odpadu do sběrného dvora.. ZO souhlasí s
poplatkem ze psů pro rok 2018 v částce 250,- Kč za psa a rok, po předložení očkovacího průkazu psa je sleva
200,-Kč.

návrh usnesení :
ZO schvaluje předpis plateb na rok 2018 v celkové částce 177.000,-Kč a souhlasí s poplatkem za odvoz a
odstraňování komunálního odpadu v souladu s obecní vyhláškou o místních poplatcích ve výši 500Kč na
osobu a rok. ZO souhlasí s použitím odměny od spol. EKOKOM ve výši 46.000,-Kč k použití na snížení
poplatků od občanů za odpady podle množství odevzdaného tříděného odpadu do sběrného dvora. ZO souhlasí
s poplatkem ze psů pro rok 2018 v částce 250,- Kč za psa a rok, po předložení očkovacího průkazu psa je
sleva 200,-Kč.
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

žádosti a různé
Ing. Miloš Kalaš navrhuje ZO znovu projednat službu zubní pohotovosti na Mělníku z důvodu vyžadování
vysokých plateb za ošetření od občanů obcí, které nejsou zapojeny do projektu.
ZO bere na vědomí tento návrh projednat službu zubní pohotovosti na Mělníku z důvodu vyžadování
vysokých plateb za ošetření od občanů obcí, které nejsou zapojeny do projektu. Projednání odkládá na příští
jednání ZO dne 14.3.2018.

•

ZO projednalo žádost na zrušení předkupního práva na LV č.205 na pozemky p.č.511/1; 705/3; 705/13; a 726
v k.ú.Kostomlaty p/Ř . ZO zamítá využití předkupního práva a pověřuje starostu k podání návrhu na vklad
výmazu předkupního práva na katastru nemovitostí.
návrh usnesení :
ZO souhlasí se zrušení předkupního práva na LV č.205 na pozemky p.č.511/1; 705/3; 705/13; a 726 v
k.ú.Kostomlaty p/Ř . ZO zamítá využití předkupního práva a pověřuje starostu k podání návrhu na vklad
výmazu předkupního práva na katastru nemovitostí.
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo uzavření MŠ během letních prázdnin od podělí 9.7. 2018 do pátku 17.8. 2018. Obnovení
provozu bude v pondělí 20.8.2018.
návrh usnesení : ZO souhlasí uzavřením MŠ během letních prázdnin od podělí 9.7. 2018 do pátku 17.8.
2018. Obnovení provozu od v pondělí 20.8.2018.
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo žádost o povolení pokácení stromu u čp.140
návrh usnesení :
ZO souhlasí s pokácením stromu u čp.140
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo žádost o pronájem KD v Kostomlatech p/Ř na den 1.9.2018
návrh usnesení :
ZO souhlasí s pronájmem KD v Kostomlatech p/Ř na den 1.9.2018
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

Závěr zasedání
Zapsal dne :

příští zasedání bude dne 14.března 2018 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 19.45 hod.
19.2.2018
Milan Nahrabecký

Ověřili:

pan Ing. Miloš Kalaš
pan Jaromír Slavík

Starosta obce: Ing. Václav Materna

