Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 4 ze dne 16.3. 2016
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Program:

Martin Petránek, Miloš Tlustý, Jaroslav Holaj

•
•
•
•

•
•

zahájení zasedání
kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ 01/2016
finanční rozpočet MŠ na rok 2016
zpráva o kontrole hospodaření
kupní smlouvy na prodej pozemků
žádosti a různé
usnesení
závěr

Zahájení – starosta Ing.Václav Materna zahájil jednání v 19:10 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. Jiří Lacina a p. Vladimír Kavina
Hlasování o navrženém programu jednání: pro 6 ,
proti 0 ,
zdržel se 0
Kontrola úkolů z minulých usnesení
• úkoly byly splněny
Hospodaření MŠ
• hospodaření MŠ za 01/2016
•

hlasování :

pro 6 ,

Rozpočet MŠ na rok 2016
• náklady 290.000,-Kč
výnosy 290.000,-Kč
hlasování :
pro 6 ,
Kontrola hospodaření

náklady 110 551,-Kč
proti 0 ,

výnosy 114045,-Kč

zisk 3494,-Kč

zdržel se 0

UZ 1.211.000,-Kč
celkem
1.211.000,-Kč
celkem
proti 0 ,
zdržel se 0

1.501.000,-Kč
1.501.000,-Kč

ZO projednalo zprávu starosty obce o kontrole hospodaření za rok 2015 a bere na vědomí formální
chyby, které po odstranění budou projednány v ZO.
hlasování :
pro 6 ,
proti 0 ,
zdržel se 0
Kupní smlouvy na prodej pozemků
ZO projednalo uzavření kupních smluv na pozemky 866/44, 866/42,866/43+díl „a“ za odsouhlasenou
cenu 25,-Kč/m2
Žádosti a různé
•

ZO souhlasí s příspěvkem 5tis.Kč na pořádání dětského maškarního karnevalu dne 10.4.2016

•

ZO bere na vědomí opravu a natření fasády budovy MŠ

•

ZO bere na vědomí vyhotovení nabídek na výměnu zbývajících oken a dveří v KD

•

ZO souhlasí s aktualizací nájmů za byty a pozemky ve vlastnictví obce

Závěr zasedání •
•

příští zasedání bude dne 13.dubna 2016 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 20.00 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Starosta obce: Ing. Václav Materna

Ověřili:

Ing.Jiří Lacina
Vladimír Kavina

