Zápis č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
konaného dne 31. října 2018
Přítomni:
- Ing. Miloš Kalaš
- Ing. Václav Materna
- Jaromír Slavík
- Václav Němec
- Jiří Hampejs
- Marta Krátká
- Jaroslav Holaj
- Vladimír Kavina
- Petr Kaiser
Omluveni:

0

Místo jednání:

- Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Čas zahájení:19.10 hod
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta Ing. Miloš Kalaš stanovil zapisovatel zápisu pí. Martu Krátkou a nechal hlasovat
o navrženém programu.
Na programu zastupitelstva obce jsou tyto body:
1. Zahájení, volba ověřovatelů
2. Plnění úkolů z minulého zasedání ZO
3. Volba a jmenování členů finančního a kontrolního výboru a volba a jmenování členů
a předsedů komise pro veřejný pořádek a životní prostředí a kulturní a sociální komise.
4. Stanovení a schválení odměn zastupitelů
5. Schválení příspěvku na Mikulášskou nadílku konanou dne 5. prosince 2018
6. Diskuze a různé
7. Usnesení
8. Závěr
Hlasování:
Pro – 9
Proti – 0
Program zastupitelstva obce byl schválen.

Zdržel se - 0

1. Zahájení, volba ověřovatelů
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Václav Němec a p. Jiří Hampejs
Hlasování:
Pro – 9
Ověřovatelé byli schváleni.

Proti – 0

Zdržel se - 0

2. Plnění úkolů z minulého zasedání ZO
- plněno průběžně
3. Volba a jmenování členů finančního a kontrolního výboru a volba a jmenování členů
a předsedů komise pro veřejný pořádek a životní prostředí a kulturní a sociální komise
Finanční výbor
• předseda Ing. Václav Materna (zvolen na ustanovujícím ZO dne 26.10.2018), členové
p. Jiří Hampejs a p. Petr Kaiser.

Kontrolní výbor
• předseda p. Jaroslav Holaj (zvolen na ustanovujícím ZO dne 26.10.2018), členové
p. Jaromír Slavík a p. Vladimír Kavina.
Komise pro veřejný pořádek a životní prostředí
• předseda p. Václav Němec, členové p. Jiří Hampejs a p. Libor Král.
Kulturní a sociální komise
• předseda p. Vladimír Kavina, členové p. Jaroslav Holaj a pí. Simona Vavrná.
Hlasování:
Pro – 9
Proti – 0
Složení výborů a komisí obce bylo schváleno.

Zdržel se - 0

4.Stanovení a schválení odměn zastupitelů
ZO stanovuje od 1. listopadu 2018 odměnu ve stejné výši, jak bylo doposud, tzn.:
- odměna neuvolněnému starostovi ve výši 24.590,- Kč
- odměna neuvolněnému místostarostovi ve výši 22.130,- Kč
- odměna předsedovi výboru a komise ve výši 2.450,- Kč
- odměna členovi zastupitelstva ve výši 1.230,- Kč
V případě souběžně vykonávaných funkcí se souhrnná odměna nebude vyplácet.
Hlasování:
Pro – 8
Proti – 0
Odměny zastupitelstva obce byly schváleny.

Zdržel se - 1

5. Schválení příspěvku na Mikulášskou nadílku konanou dne 5. prosince 2018
Příspěvek na Mikulášskou nadílku bude v výši 6.000,- Kč.
Hlasování:
Pro – 9
Proti – 0
Příspěvek na Mikulášskou nadílku byl schválen.

Zdržel se - 0

6. Diskuze a různé
• Starosta obce informoval zastupitelstvo o stavu peněžní hotovosti obce.
Zůstatek na bankovních účtech ke dni 31.10.2018 je ve celkové výši 6.910.290,- Kč (v ČNB
4.895.495,- Kč a v KB 2.014.795,- Kč).
Zůstatek hotovosti z pokladně obce ke dni 31.10.2018 je ve výši 9.343,- Kč.
• Starosta obce informoval ZO o plánovaném uzavření MŠ ve dnech 24.12.2018 – 1.1.2018
z důvodu vánočních prázdnin.
• ZO ukládá starostovi, aby podal žádost o vysokorychlostní internet.
• ZO ukládá starostovi, aby zajistil výzdobu vánočního stromu.
• ZO navrhuje uspořádat výlet pro občany na adventní trhy do Drážďan v sobotu 8.12.2018.
ZO navrhuje přispět na autobusovou dopravu částkou maximálně 10.000,- Kč
Hlasování:
Pro – 8
Proti – 1
Zdržel se - 0
• Příspěvek na autobusovou dopravu byl schválen.

Čas ukončení:

19.55 hod
Zapsala:

M. Krátká

Ověřili:

V. Němec
J. Hampejs

