Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 7 ze dne 8.6. 2016
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Martin Petránek, Miloš Tlustý, Jaroslav Holaj

Program:

•
•
•
•

•
•

zahájení zasedání
kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ 04/2016
úprava rozpočtu č.2 ke dni 8.6.2016
zrušení předkupního práva
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. Miloš Kalaš a pan 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 04/2016
od 01/2016
hlasování :
pro 6 ,

náklady 117.548,-Kč
výnosy 178.023,-Kč
náklady 461.577,-Kč
výnosy 528.512,-Kč
proti 0 ,
zdržel se 0

výsledek 60.475,-Kč
výsledek 66.935,-Kč

Úprava rozpočtu
ZO projednalo změny úpravou rozpočtu č.2 ze dne 8.6.2016, kde došlo k úpravě rozpočtových příjmů v
částce 6000 ,-Kč mezi položky 3399/5192 +6000,-Kč; 3799/5194 -6000,-Kč; Úprava rozpočtových výdajů a
příjmů v celk. částce 160.000,-Kč mezi položkami 3111/5139 +12.000,-Kč; 3111/5171,+10.000,-Kč;
3721/5169, +7000,-Kč ; 6171/5011+60.000,-Kč; 6171/5031 +14.000,-Kč ; 6171/5032 +7.000,-Kč ,
6171/6123 +50.000,- Kč ; Z 6171/6121 -150.000,-Kč ; 6171/5168 -10.000,-Kč ;
hlasování :

pro 6 , proti 0 , zdržel se 0

Zrušení předkupního práva
ZO projednalo zrušení předkupního práva na pozemky 127/2; 866/1; 910/2; 250/6; 733; 307/1; 307/2; 866/2;
882; 883; 906; Dále ruší předkupní právo p.p. č.120/1 v majetku Královské kolegiální kapituly.
hlasování :
pro 6 , proti 0 , zdržel se 0

Žádosti a různé
•

ZO projednalo žádost o odprodej domu čp.1 panem Jourou Jaroslavem. Žádostí se bude ZO zabývat pokud
prodejní cena nemovitosti bude do 100 tisíc Kč.

•

ZO bere na vědomí návrh získání dotace vypracovaný společností Region servis centre, na revitalizaci rybníku
v celkové částce cca 4.3mil.Kč,- z této částky cca 1,05 mil. Kč dotace a vlastní zdroje cca 3,25 mil.Kč.

•

ZO bere na vědomí řízení mezi stavebním úřadem Roudnice n/L a p. Miroslavem Maťákem

•

ZO bere na vědomí prodloužení opravy sýpky p. Františka Hlinovského.

•

ZO souhlasí s mimořádnou finanční dotací TJ Podřipanu v částce 15.000,-Kč
hlasování :

•

pro 6 ,

proti 0 , zdržel se 0

ZO bere na vědomí ukončení prac. poměru učitelky MŠ paní Vorasické.

•

ZO bere na vědomí opětovné zakládání černé skládky za obcí a přijalo řešení.

Závěr zasedání •
•

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

Zapsal: Milan Nahrabecký

Starosta obce: Ing. Václav Materna

Ověřili: p. Ing. Miloš Kalaš
p. Vladimír Kavina

