Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 5 ze dne 13.4. 2016
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

Ing.Václav Materna - starosta, Milan Nahrabecký, Ing.Miloš Kalaš, Jaroslav Holaj ,
Vladimír Kavina,

Omluveni:

Program:

Martin Petránek, Miloš Tlustý, Jaromír Slavík, Ing.Jiří Lacina

•
•
•
•

•
•

zahájení zasedání
kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ 02/2016
kupní smlouvy na prodej pozemků
uzavření MŠ během letních prázdnin
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. Jaroslav Holaj a p. Vladimír Kavina.
Hlasování o navrženém programu jednání: pro 5 , proti 0 , zdržel se 0
Kontrola úkolů z minulých usnesení
• úkoly byly splněny
Hospodaření MŠ
zaslána dotace 220tis na provoz mateřské školy
•
•

hospodaření MŠ za 02/2016
od 1/2016
hlasování :
pro 5 ,

náklady 110.693,-Kč
výnosy 109.045,-Kč
náklady 221.244,-Kč
výnosy 223.090,-Kč
proti 0 ,
zdržel se 0

zisk -1.648,-Kč
zisk 1.846,-Kč

Kupní smlouvy na prodej pozemků
ZO projednalo uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 866/46 za odsouhlasenou
cenu 25,-Kč/m2
hlasování :
pro 5 ,
proti 0 ,
zdržel se 0
Žádosti a různé
•

18.4. proběhne setkání akcionářů SVS

•

ZO souhlasí se zapůjčením klubovny hasičárny

•

ZO odkládá rozhodnutí prodeje pozemku před čp.152 na 11.5.2016

•

ZO bere na vědomí konání VH České spořitelny

•

ZO bere na vědomí informaci o možnosti uzavření smlouvy s městem Roudnice n/L na činnost jednotky SDH
obce.
hlasování :

Závěr zasedání •
•

pro 5 ,

proti 0 , zdržel se 0

příští zasedání bude dne 11. května 2016 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 20.30 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Starosta obce: Ing. Václav Materna

Ověřili: p. Jaroslav Holaj
p. Vladimír Kavina

