Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 8 ze dne 1.8.2018
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluven

Jaroslav Holaj, Miloš Tlustý, Václav Němec,

Program jednání:
1.

zahájení zasedání

2.

kontrola usnesení

3.

plnění rozpočtu obce k 30.6.2018

4.

hospodaření MŠ k 30.6.2018

5.

žádosti s různé

6.

usnesení

7.

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 pan Ing. Jiří Lacina a pan Vladimír Kavina
návrh usnesení :
- ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0
- ZO souhlasí s navrženým zapisovatelem Milanem Nahrabeckým a ověřovateli zápisu pan Ing. Jiří Lacina a
pan Vladimír Kavina
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0
Kontrola usnesení – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly

-ZO projednalo starostou předložené plnění rozpočtu obce k 30.6.2018, ke kterému nemá žádné připomínky
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.6.2018
-ZO projednalo hospodaření MŠ Veselé Sluníčko ke dni 30.6.2018
ZO bere na vědomí hospodaření MŠ Veselé Sluníčko ke dni 30.6.2018
Žádosti a různé

•

ZO projednalo žádost paní Ivany Teuflové na zapůjčení sálu KD na den 16.3.2019
návrh usnesení :
ZO souhlasí s pronájmem sálu KD na den 16.3.2019
hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0

•

ZO projednalo oznámení o změně Územního plánu v obci Libkovice p/Ř
ZO bere na vědomí oznámení o změně Územního plánu v obci Libkovice p/Ř

•

ZO projednalo oznámení o provedení kontrolní prohlídky dne 21.8.2018 v 9.00hod na stavbě u obecního
úřadu.
ZO bere na vědomí provedení kontrolní prohlídky dne 21.8.2018 v 9.00hod na stavbě u obecního úřadu.

•

ZO projednalo žádost TJ Podřipan na proplacení nákladů na zapůjčené atrakce při pořádání dětského dne
konaného 1.9.2018.
návrh usnesení :
ZO souhlasí s proplacením TJ Podřipan nákladů na zapůjčené atrakce při pořádání dětského dne konaného
1.9.2018.
hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0

Závěr zasedání
Zapsal dne :

příští zasedání bude dne 29.8. 2018 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 19.45 hod.
6.8.2018
Milan Nahrabecký

Ověřili: pan

Ing. Jiří Lacina

pan Vladimír Kavina
Starosta obce: Ing. Václav Materna

