Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 11 ze dne 8.11.2017
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Miloš Tlustý, Jaromír Slavík, Jaroslav Holaj,

Program jednání:
1.

zahájení zasedání

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

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ za 09/2017
plán inventur 2017
odměny zastupitelů od 1.1.2018
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 Ing. Jiří Lacina a Ing. Miloš Kalaš.
- Starosta předložil ZO k posouzení žádosti Ing.Zetka ze dne 23.1.2017, 16.3.2017, 2.4.2017 a 19.6.2017 o
zdůvodnění zamítnutí prodeje pozemku č.866/41.
- ZO žádosti Ing.Zetka posoudilo s přihlédnutím k §16 odst. 2 písm. „f“ zákona o obcích jako tzv. „ prosté
žádosti“ a rozhodlo žádosti věcně neprojednávat. ( tzn. nezařazovat do programu jednání ZO )
návrh usnesení :
- ZO souhlasí s navrženým programem jednání.
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0
- ZO žádosti Ing.Zetka posoudilo s přihlédnutím k §16 odst. 2 písm. „f“ zákona o obcích jako tzv. „ prosté
žádosti“ a rozhodlo žádosti věcně neprojednávat. ( tzn. nezařazovat do programu jednání ZO )
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0
- ZO souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu Ing.Jiřím Lacinou a Ing. Milošem Kalašem a zapisovatelem
Milanem Nahrabeckým
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0
Kontrola usnesení – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly
Hospodaření MŠ za 09/2017
za 09/2017
od 01/2017

náklady 153.884,- Kč;
výnosy 143.918,-Kč;
náklady 1.191.455,- Kč; výnosy 1.341.489,-Kč;

výsledek
výsledek

-9.966,-Kč
150.034,-Kč

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 30.9.2017
Plán inventur - Starosta vydal příkaz k provedení inventur za rok 2017.
ZO bere na vědomí vydání příkazu k provedení inventur za rok 2017.
Odměny zastupitelů od 1.1.2018
ZO projednalo v souladu s nař. vlády č. 318/2017Sb odměny členů zastupitelstev s platností od 1.1.2018.
ZO stanovuje odměnu : 1/ neuvolněnému starostovi 24.590,-Kč,
2/neuvolněnému místostarostovi 22.130,-Kč,
3/ předsedům výborů a komisí 2.450,-Kč,
4/ členům zastupitelstva 1.230,-Kč.
V případě souběžně vykonávaných funkcí se souhrnná odměna nebude vyplácet. Při nečinnosti zastupitele
bude po projednání v ZO odměna krácena, nebo odejmuta za daný měsíc.

návrh usnesení : ZO stanovuje odměnu : 1/ neuvolněnému starostovi 24.590,-Kč,
2/ neuvolněnému místostarostovi 22.130,-Kč,
3/ předsedům výborů a komisí 2.450,-Kč,
4/ členům zastupitelstva 1.230,-Kč.
V případě souběžně vykonávaných funkcí se souhrnná odměna nebude vyplácet. Při nečinnosti zastupitele
bude po projednání v ZO odměna krácena, nebo odejmuta za daný měsíc.
hlasování : pro 6, proti 0 , zdržel se 0
Žádosti a různé
•

ZO projednalo darovací smlouvu mezi obcí Kostomlaty p/Ř jako dárce a firmou MINA – Milan Nagy jako
obdarovaný.
návrh usnesení – ZO souhlasí s darovací smlouvu mezi obcí Kostomlaty p/Ř jako dárce a firmou MINA –
Milan Nagy jako obdarovaný.
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo návrh MŠ na termín uzavření v době vánočních svátků v době od 27.12.2017 do 1.1.2018
ZO bere na vědomí uzavření MŠ v době vánočních svátků v době od 27.12.2017 do 1.1.2018.

•

ZO se seznámilo s postupem prací na opravě místní komunikace

•

ZO bere na vědomí poruchu VO u čp.152

•

ZO projednalo finanční příspěvek na „Mikulášskou nadílku“ v částce 6000,-Kč
návrh usnesení – ZO souhlasí s finančním příspěvkem na „Mikulášskou nadílku“ v částce 6000,-Kč

Závěr zasedání

Zapsal dne :

příští zasedání bude dne 6.prosince 2017 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 20.45hod.

15.11.2017
Milan Nahrabecký

Ověřili: p. Ing. Jiří Lacina
p. Ing. Miloš Kalaš

Starosta obce: Ing. Václav Materna

