Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 9 ze dne 13.9.2017
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Miloš Tlustý, Václav Němec

Program jednání:
1.

zahájení zasedání

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ za 07/2017 + žádost využití rezervního fondu
plnění rozpočtu obce k 31.8.2017
odkoupení pozemku pp.č. 127/8
pachtovní smlouva Vladimír Tomášek
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 p. Ing. Jiří Lacina a p. Jaromír Slavík
návrh usnesení : ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů.
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0
Kontrola usnesení – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly
Hospodaření MŠ za 07/2017 a využití rezervního fondu
za 07/2017
od 01/2017

náklady 109.967,- Kč; výnosy 149.608-Kč;
náklady 843.999,- Kč; výnosy 1.006.471,-Kč;

výsledek
výsledek

39.641,-Kč
162.472,-Kč

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 31.7.2017
ZO projednalo žádost ředitelky MŠ Veselé sluníčko o projednání čerpání finančních prostředků z rezervního
fondu ve výši 60.000,- Kč
návrh usnesení : ZO souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 60.000,- Kč
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0
Plnění rozpočtu obce k 31.8. 2017
ZO projednalo zprávu o plnění rozpočtu obce přednesenou starostou k 31.8. 2017, ke které nemá připomínky.
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.8. 2017
Odkoupení pozemku pp.č. 127/8
ZO projednalo návrh na odkoupení pozemku 127/8 o výměře 1361m2 za cenu 62.330,-Kč od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek bude použit v souladu s územním plánem obce .
návrh usnesení – ZO schvaluje odkoupení pozemku 127/8 o výměře 1361m2 za cenu 62.330,-Kč
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0
Pachtovní smlouva
ZO souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy s panem Vl. Tomáškem na pacht obecních pozemků parcel č.
81/1, 81/3, 945, 28, 29 a část 866/1 dle situačního náčrtku. Pachtovné bude ve výši 1000,-Kč za hektar a rok
návrh usnesení – ZO schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem Vl. Tomáškem. Pachtovné bude ve výši
1000,-Kč za hektar a rok
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

Žádosti a různé
•

ZO projednalo žádost SDH Kostomlaty p/Ř o zapůjčení sálu KD k pořádání taneční zábavy dne 28.10.2017.
návrh usnesení - ZO schvaluje zapůjčení sálu KD na den 28.10.2017
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO bere na vědomí zprávu starosty o konání aktivu SVS Teplice.

•

ZO bere na vědomí zprávu starosty o projektu vytvoření zubní pohotovosti na Mělníku. ZO zapojení do
projektu nedoporučuje.

•

Závěr zasedání •

příští zasedání bude dne 11.října 2017 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 21.00hod.

Zapsal: Milan Nahrabecký

Ověřili: p. Ing. Jiří Lacina
p. Jaromír Slavík

Starosta obce: Ing. Václav Materna

