Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 8 ze dne 13.7. 2016
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

Ing.Václav Materna - starosta, Ing.Jiří Lacina, Milan Nahrabecký,
Jaromír Slavík, Jaroslav Holaj, Miloš Tlustý

Omluveni:

Ing.Miloš Kalaš, Martin Petránek, Vladimír Kavina,

Program:

•
•
•
•
•
•

zahájení zasedání
kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ 05/2016
úprava rozpočtu č.3 ke dni 13.7.2016
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 p.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 05/2016
od 01/2016

náklady 114.578,-Kč
náklady 576.155,-Kč

výnosy 128.878,-Kč
výnosy 657.390,-Kč

výsledek 14.300,-Kč
výsledek 81.235,-Kč

Úprava rozpočtu
ZO projednalo změny úpravou rozpočtu č.3 ze dne 13.7.2016, kde došlo k úpravě rozpočtových příjmů
výdajů. Zápis jednotlivých částek přesunu mezi oddíly a paragrafy jsou v příloze tohoto zápisu.
hlasování :

pro 6 , proti 0 , zdržel se 0

Žádosti a různé
•

od 1.7.2016 může sociální a zdravotní komise navštěvovat jubilanty bez předchozích žádostí občanů

•

v MŠ Sluníčko proběhly pohovory se čtyřmi uchazečkami o místo učitelky MŠ

•

ZO bere na vědomí rozhodnutí o odstranění stavby čp.60

•

ZO rozhodlo o firmě Jurčík na výměnu oken a dveří v budově KD v částce 317.000,-Kč vč.DPH
hlasování :

pro 6 ,

proti 0 ,

zdržel se 0

•

ZO bere na vědomí zaslání žádosti Obce o odkoupení přístupové cesty k čp.149

•

ZO bere na vědomí změnu správce místního hřbitova pro paní D.Veckovou od 1.7.2016

•

starosta obce informoval o průběhu opravy místní komunikace od školky k čp.105

•

ZO schvaluje provedení přípojky vody pro čp.146 od SčVak včetně fakturace
hlasování :

pro 6 ,

proti 0 ,

zdržel se 0

a

Závěr zasedání •
•

příští zasedání bude dne 10.srpna 2016 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 19.45 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Starosta obce: Ing. Václav Materna

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

