Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 8 ze dne 9.8.2017
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Miloš Tlustý, Ing. Jiří Lacina, Jaroslav Holaj,

Program jednání:
1.

zahájení zasedání

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

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ za 06/2017
plnění rozpočtu obce k 30.6.2017
úprava rozpočtu č.1
žádosti a různé
usnesení
závěr

Zahájení – starosta Ing. Václav Materna zahájil jednání v 19:20 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 p. Václav Němec
návrh usnesení : ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů.
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0
Kontrola usnesení – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly
Hospodaření MŠ za 06/2017
za 06/2017
od 01/2017

náklady 138.377,- Kč; výnosy 142.255,-Kč;
náklady 734.032,- Kč; výnosy 856.863,-Kč;

výsledek
výsledek

3.878,-Kč
122.831,-Kč

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 30.6.2017
Plnění rozpočtu obce k 30.6. 2017
ZO projednalo plnění rozpočtu obce k 30.6. 2017, ke kterému nemá připomínky.
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.6./ 2017
Úprava rozpočtu obce č.1
ZO projednalo úpravu rozpočtu obce č.1 přednesenou starostou, kde v příjmech se rozpočet navyšuje o 205 tis
Kč za prodej ost. nemovitostí a přesun 50tis z nákupu ost. služeb na opravy a udržování.
návrh usnesení – ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce č.1 ze dne 9.8.2017
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

Žádosti a různé
•

ZO projednalo žádost pana Vl. Tomáška o pacht obecních pozemků parcel .č. 81/1, 81/3, 945, 28, 29 a část
866/1 dle situačního náčrtku
návrh usnesení : ZO schvaluje pacht na obecní pozemky parcel .č. 81/1, 81/3, 945, 28, 29 a část 866/1 dle
situačního náčrtku
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO bere na vědomí oznámení MŽP o zahájení řízení stanovení průzkumného území Mšené – lázně I a II

•

ZO bere na vědomí konání dětského odpoledne u hasičské zbrojnice a neckyády konané společně s obcí a
SDH dne 26.8.2017. Začátek akce je od 14 hodin.

•

ZO bere na vědomí spadlou omítku na el. vedení u čp. 8. Událost oznámíme vlastníkovi nemovitosti.

•

ZO bere na vědomí digitálního vypracování skutečného stavu budovy ZŠ

•

Závěr zasedání •

příští zasedání bude dne 13.září 2017 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 20.15 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Ověřili: p. Ing. Miloš Kalaš
p. Václav Němec

Starosta obce: Ing. Václav Materna

