Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 12 ze dne 6.12.2017

Místo konání:

Přítomní zastupitelé:
Omluveni:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

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

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zahájení zasedání

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ za 10/2017
návrh rozpočtu obce na rok 2018
rozpočtové změny za 2017 - starosta
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 pan Jaroslav Holaj a pan Jaromír Slavík.
návrh usnesení :

- ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

- ZO souhlasí s navrženým zapisovatelem Milanem Nahrabeckým a ověřovateli zápisu panem Jaroslavem
Holajem a panem Jaromírem Slavíkem.
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

Kontrola usnesení – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly
Hospodaření MŠ za 10/2017
za 10/2017
od 01/2017

náklady 163.022,- Kč;
výnosy 142.150,-Kč;
náklady 1.354.477,- Kč; výnosy 1.483.639,-Kč;

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 31.10.2017

výsledek
výsledek

-20.872,-Kč
129.162,-Kč

Návrh rozpočtu obce na rok 2018

Starosta předložil ZO návrh rozpočtu obce na rok 2018, který byl po projednání doplněn o několik výdajových
položek a paragrafů. Návrh bude zveřejněn na úřední desce obce.
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2018.

Rozpočtové změny

ZO souhlasí s udělením pravomoci starostovi přijmout změnu rozpočtových opatření v období od 15.11.2017
do 31.12.2017 bez projednání v ZO. Tyto přijaté rozpočtové opatření budou dne 17.1.2018 starostou
předložena k projednání a vzetí na vědomí.

návrh usnesení :
ZO souhlasí s udělením pravomoci starostovi přijmout změnu rozpočtových opatření v období od 15.11.2017
do 31.12.2017 bez projednání v ZO. Tyto přijaté rozpočtové opatření budou dne 17.1.2018 starostou
předložena k projednání a vzetí ZO na vědomí.
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

