Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 9 ze dne 10.8. 2016
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Martin Petránek, Miloš Tlustý

Program jednání:
1/ zahájení zasedání
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ k 30.6.2016
hospodaření obce k 30.6.2016
úprava rozpočtu č. 4 ke dni 10.8.2016
žádosti a různé
usnesení
závěr

Zahájení – starosta Ing. Václav Materna zahájil jednání v 19:15 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: hlasování pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

Kontrola úkolů z minulých usnesení
úkoly byly splněny

Hospodaření MŠ za 06/2016

za červen 2016
od ledna 2016

náklady 96.172,- Kč; výnosy 137.350,-Kč; výsledek 41.178,-Kč
náklady 655.147,-Kč; výnosy 780.070,-Kč; výsledek 124.923,-Kč

Hospodaření obce k 30.6.2016
ZO souhlasí se zprávou přednesenou starostou o hospodaření obce k 30.6.2016, která je přílohou tohoto
zápisu.
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Úprava rozpočtu
ZO projednalo změny úpravou rozpočtu č.4 ze dne 10.8.2016, kde došlo k úpravě rozpočtových příjmů do
položky 8115 v částce 500tis. Kč. Zápis jednotlivých částek přesunů mezi oddíly a paragrafy jsou v příloze
tohoto zápisu.
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Žádosti a různé
•

Informace starosty o vykonatelném rozhodnutí na stavbu garáže u čp. 141 a čp. 187

•

Informace starosty o zrušení předkupních práv na dříve odsouhlasené prodeje pozemků a sepsání nových
kupních smluv.

•

ZO souhlasí s odprodejem části pozemku č. 866/1 u čp. 47
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

•

ZO souhlasí s odprodejem pozemku 866/47 u čp. 162
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

•

ZO souhlasí s pronájmem sálu KD na 15.10.2016 za nájemné 4000,-Kč a energie dle spotřeby.
hlasování : pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO bere na vědomí kontrolu přezkoumání hospodaření obce za 1.pololetí 2016 dne 19.9.2016

•

ZO bere na vědomí jmenování volební komise pro volby ve dnech 7. a 8.10.2016

•

ZO bere na vědomí průběh zhotovení vodovodní přípojky k čp. 146 a vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání
silnice č. III/24631 ve dnech 22.8.až 31.8.2016

•

ZO souhlasí s pořádáním zájezdu pro děti do ZOO Praha dne 27.8.2016 dle zájmu dětí a jejich rodičů.
Hlasování : pro 7 , proti 0 , zdržel se 0

Závěr zasedání •
•

příští zasedání bude dne 7.září 2016 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno v 19.45 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

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

Starosta obce: Ing. Václav Materna

