Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 1 ze dne 18.1. 2017
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:
Program jednání:
1/ zahájení zasedání
2/ kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
3/ plnění plánu inventur na rok 2016
4 / kupní smlouvy na prodej pozemků 866/48 a 688/47
5/ hospodaření MŠ k 31.10.2016
6/ směrnice k poskytování dotace z rozpočtu obce
7/ návrh rozpočtu obce na r. 20176
8/ příprava převodu vodovodu do majetku SVS
9/ poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2017
10/ žádosti a různé
11/ usnesení
12/ 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. J. Lacina a p. V. Kavina

návrh usnesení : ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů.
hlasování pro 9, proti 0 , zdržel se 0

Kontrola úkolů z minulých usnesení - úkoly byly splněny
Plnění průběhu inventur na rok 2017
předsedové jednotlivých inventurních komisí předali starostovi podepsané inventurní soupisy po provedené
fyzické kontrole majetku.
ZO bere na vědomí ukončení inventur majetku obce
Kupní smlouvy na prodej pozemků 866/48 a 688/47
v souladu se schváleným a zveřejněným záměrem prodeje pozemků č. 866/48 a 866/47 ze dne 14.12.2016 ZO
souhlasí s prodejem a vypracováním kupních smluv na uvedené pozemky
návrh usnesení : ZO schvaluje prodej pozemků 866/48 a 688/47 a s vypracováním kupních smluv na
uvedené pozemky
hlasování : pro 9 proti 0 proti 0

Hospodaření MŠ ke dni 30.11.2016
za 11/2016
od 01/2016

náklady 175.210,- Kč; výnosy 128.415-Kč;
náklady 1.380.434,- Kč; výnosy 1.537.111,-Kč;

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 30.11.2016

výsledek -46.795,-Kč
výsledek 156.677,-Kč

Směrnice k poskytování dotací z rozpočtu obce
ZO projednalo a souhlasí s návrhem směrnice na poskytování dotací spolkům z rozpočtu obce Kostomlaty
p/Ř.
návrh usnesení : zastupitelstvo obce schvaluje návrh směrnice pro poskytování finanční dotace spolkům v
obci Kostomlaty pod Řípem
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Návrh rozpočtu obce na r. 2017
ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2017

Příprava převodu vodovodu do majetku SVS
ZO bere na vědomí jednání mezi obcí Kostomlaty p/Ř a SVS Teplice o převodu vodovodu do majetku SVS
Teplice

Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2017
ZO projednalo čerpání příjmů a výdajů za odvoz a odstraňování komunálního odpadu v obci a souhlasí s
poplatkem za odvoz a odstraňování komunálního odpadu v souladu s obecní vyhláškou o místních poplatcích
ve výši 500Kč.
návrh usnesení : ZO souhlasí s poplatkem za odvoz a odstraňování komunálního odpadu v obci v částce 500,Kč
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Snížení účetního předpisu za výběr poplatků v roce 2016
ZO projednalo seznam občanů odstěhovaných, přistěhovaných a zemřelých v obci v r. 2016 a souhlasí se
snížením účetního předpisu na výběr poplatků za odvoz a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2016 v
částce 11.963,- Kč.
návrh usnesení : ZO souhlasí se snížením účetního předpisu na výběr poplatků za odvoz a odstraňování
komunálního odpadu za rok 2016 v částce 11.963,- Kč.
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Žádosti a různé
•

ZO projednalo žádost na odkoupení p. č. 966/41 o výměře 9m2 u čp. 62 a rozhodlo žádost zamítnout a
uvedený pozemek neodprodat.
návrh usnesení : ZO zamítá žádost na odkoupení p. č. 966/41 o výměře 9m2 u čp. 62
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0

Závěr zasedání •
•

příští zasedání bude dne 15.února 2017 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 21.15 hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Ověřili: p. Ing. J. Lacina
p. V. Kavina

Starosta obce: Ing. Václav Materna

