Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 7 ze dne 29.4. 2015

Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:
Nepřítomni:

Martin Petránek, Jaroslav Holaj,

Program:

zahájení zasedání
kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
účetní závěrka a závěrečný účet obce za r.2014
hospodaření MŠ za 1.Q/2015
delegování zástupce obce na valné hromady SVS
prodej pozemku 374/1
žádosti a různé
usnesení
závěr

Zahájení – starosta 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. Vladimír Kavina.
Hlasování o navrženém programu jednání:

pro 7 , proti 0 , zdržel se 0,

Kontrola úkolů z minulých usnesení plněno průběžně
Účetní závěrka a závěrečný účet obce za r.2014
• Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu se zákonem o obcích předloženou účetní závěrku a
výsledek hospodaření obce za rok 2014.
Mateřská škola
uzavření MŠ v období 7.7.2015 – 31.8.2015
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření MŠ za 1.Q/2015.
Delegování zástupců obce
ZO souhlasí s delegováním starosty Ing. Václava Materny a místostarosty Milana
Nahrabeckého na všechny jednání včetně valných hromad se společností SVS a.s. po celé
volební období.
Prodej pozemků
ZO souhlasí s prodejem pozemků 374/1 o výměře 375m2 za cenu 25kč/m2 p. Jaroslavu
Hofmanovi.
Pachtovní smlouvu na pozemek PK 386, za cenu 1000,-Kč/ha sl. Vlastě Nahrabecké.

Pachtovní smlouvu na zemědělské pozemky č. KN281/4;281/5;311/1;311/3;311/4 a
parcely PK č. 280;308/2;319;367;733 díl 2za cenu1000,-Kč/ha společnosti FARMA M&P,
spol. s r.o.
Různé
- žádost na úřad práce o čtyři uchazeče o zaměstnání
- probační služba jeden člověk na VPP
- provedena kontrola dokladů na OSSZ v Litoměřicích
- bere na vědomí účast starosty na jednání pozemkové úpravy Ctiněves
- Podřipan žádost o příspěvek na činnost 60000,-Kč .
proplacení faktur za oplocení hřiště podle usnesení č.5 ve výši 31541,-Kč
příspěvek 3000,-Kč pro děti na „pálení čarodejnic“
- ve vyvařovně v objektu MŠ bude platit zálohy na vodné nájemce, celkové roční vyúčtování
obec přefakturuje nájemci
- obec objedná cenový odhad na prodej pozemku 79/2

Schváleno usnesení
pro 7 zastupitelů .
Závěr zasedání

Zapsal:

•
•

proti 0,

zdržel 0,

příští porada bude dne 13.května od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 20:00 hod.

Milan Nahrabecký

Ověřili:
Jaromír Slavík
Vladimír Kavina

Starosta obce: Ing. Václav Materna

