Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 4 ze dne 12.4.2017
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Miloš Tlustý, Jaroslav Holaj

Program jednání:
1.

zahájení zasedání

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
plnění rozpočtu obce k 31.3.2017
hospodaření MŠ za 2/2017
kupní smlouva na prodej vodohospodářského majetku
zápis do MŠ na školní rok 2017/2018
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. Jaromír Slavík 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 úkolů – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly

Plnění rozpočtu obce za 3/2017
starosta přednesl zastupitelstvu obce podrobnou zprávu o čerpání rozpočtu obce ke dni 31.3.2017, ke které
nebyly žádné připomínky
ZO bere na vědomí čerpání rozpočtu obce za 3/2017

Hospodaření MŠ za 2/2017
za 02/2017
od 01/2017

náklady 119.554,- Kč; výnosy 113.000,-Kč;
náklady 233.248,- Kč; výnosy 232.272,-Kč;

výsledek
výsledek

-6.554,-Kč
-975,-Kč

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 28.2.2017

Kupní smlouva na prodej vodohospodářského majetku
ZO projednalo znění návrhu kupních smluv na odprodej vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce
na :
- vodovodní řády po obci
- propojení vodojemů Bechlín – Kostomlaty p/Ř
- prodloužení vodovodního řádu od čp.141 k čp.3
návrh usnesení : ZO schvaluje prodej vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018
ZO bere na vědomí zápis dětí do MŠ, který se uskuteční 11.5.2017 od 9.00 do 15.00 hodin

Žádosti a různé
•

ZO schvaluje žádost paní Trčové o odprodej čtyř kusů panelů umístěných na ploše u budovy nádraží
za cenu 100,-Kč/m2
návrh usnesení : ZO schvaluje prodej čtyř kusů panelů
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO bere na vědomí konání valné hromady České spořitelny dne 25.4.2017

•

ZO bere na vědomí setkání akcionářů SVS Teplice dne 28.4.2017

•

ZO bere na vědomí jednání pozemkové úpravy Ctiněves

•

ZO bere na vědomí zahájení bagrování pro opravu cesty od čp.41 k čp.71, dále opravu břehu proti čp.12 kde
je nutné zpevnění betonové zdi a vytvoření parkovacích míst z důvodu průjezdnosti cesty od čp.87 k čp.41

•

ZO bere na vědomí zprávu o provedení kontroly hospodaření

•

ZO schvaluje vítání občánků dne 14.5.2017 od 15 hod v sále KD. Vítaní občané obdrží dárkový poukaz v
hodnotě 1000,-Kč, pamětní list a maminky malou kytičku.
návrh usnesení : ZO schvaluje vítání občánků dne 14.5.2017 od 15 hod v sále KD
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

kanalizace - ZO rozhodlo o postupu prací na II. části výstavby kanalizace a inženýrských sítí v obci od čp.82
cestou k čp.141 a čp. 148. Dále bude řešeno výtlakem cestou k čp. 67. Zahájením jednání k projektové
realizační přípravě byl pověřen M.Nahrabecký
návrh usnesení : ZO schvaluje postup prací na II. části výstavby kanalizace a části inženýrských sítí v obci
od čp.82 cestou k čp.141 a čp. 148. Dále bude řešeno výtlakem cestou k čp. 67. Zahájením jednání ke
zhotovení projektové realizační přípravy byl pověřen M.Nahrabecký .
hlasování pro 6, proti 1 , zdržel se 0

Závěr zasedání •
•

příští zasedání bude dne 10.května 2017 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 21.15 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Ověřili: p. Jaromír Slavík
p. Václav Němec

Starosta obce: Ing. Václav Materna

