Obec Kostomlaty pod Řípem
Kostomlaty pod Řípem 90, 413 01 Roudnice nad Labem

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 10
KONANÉHO DNE 12. ČERVMA 2019
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:

ing. Miloš Kalaš, ing. Václav Materna, Jiří Hampejs, Marta Krátká, Petr Kaiser,
Vladimír Kavina, Jaromír Slavík, Jaroslav Holaj, Václav Holaj

Zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19.10 h starostou
obce ing. Milošem Kalašem (dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jaromíra Slavíka a Vladimíra Kavina a zapisovatelem Martu
Krátkou. K návrhu nebyla vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se všem přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu J. Slavíka a V. Kavinu a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 9
PROTI – 0
Usnesení č. 62 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Projednání žádosti o nákup 3 ks helem pro jednotku SDH
Předběžné projednání žádosti o směnu pozemku
Projednání daru pro MŠ od soukromé osoby
Informace, žádost a různé
Diskuse
Přijetí usnesení

Výsledek hlasování: PRO – 9

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 0

Bod 1, 2, - Zahájení
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva.
Bod 3 - Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Úkoly z minulého zasedání ZO jsou plněny průběžně.
Zastávka na křižovatku je objednána u stejného dodavatele jako bude na druhé straně. Cena bude nižší
než bylo uvedeno na minulém ZO. Zastávka bude stát cca 55.000,- Kč.
Starosta předložil nabídku na solární osvětlení, které je instalováno v obci Oleško.
Bod 4 – Projednání žádosti o nákup vybavení pro jednotku SDH
Starosta obce předložili nabídku na vybavení pro jednotku SDH – 3 ks helem, zásahové rukavice,
reflexní vesty. Celková cena je 37.500,- Kč

Návrh usnesení:
ZO schvaluje nákup vybavení dle předložené nabídky.
Výsledek hlasování: PRO – 9
PROTI – 0
Usnesení č. 63 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 5 – Předběžné projednání žádosti o směnu pozemku
Starosta obce předložil žádost o směnu pozemků pana Jaromíra Slavíka (zastupitel – ve střetu zájmů).
Jedná se cca o 18 m2, které jsou zastavěny parkovištěm u MŠ. Starosta obce nabídl p. Slavíkovi
pozemek ve stejné výměře (nutno zaměřit) u vrátek ke vstupu na pozemek u jeho domu. Starosta a p.
Slavík se domluvili, že provedou místní šetření, předání všech a následně zaměření pozemků.
Bod 6 – Projednání daru pro MŠ od soukromé osoby
Starosta předložil žádost paní ředitelky z MŠ o schválení daru od p. M.K. ve výši 5.000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přijetí daru pro MŠ ve výši 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 9
PROTI – 0
Usnesení č. 64 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 7 – Informace, žádost a různé
a) Starosta seznámil ZO s tím, že převzal od nájemce pana V.M. kuchyni v MŠ a vyzval zastupitele, aby
navrhli další využití kuchyně. Bylo navrženo, že bude nemovitosti nabízena k pronájmu, pokud nebude
zájemce o pronájem, bude se zvažovat přestavba např. na bytové jednotky.
b) Starosta seznámil ZO s výsledky školské inspekce v MŠ Kostomlaty p. Řípem. Byly vytčeny 2 chyby:
- nevhodné prosklené dveře v MŠ v počtu 9 ks
- chyba v názvu MŠ ve školském rejstříku
c) Starosta obce předložil žádost firmy SITEL s.r.o. o zábor a překopání místní komunikace z důvodu
rychlého internetu. ZO vyjádřilo souhlasné stanovisko.
d) Starosta obce předložil žádost pana občana J.H. o odkup pozemku č. parc. 127/8. ZO uložilo
starostovi nabídku vyvěsit a projednal na příští ZO.
Bod 8 – Diskuse
Zastupitel ing. Materna navrhl, aby se opět začali zveřejňovat zápis ze ZO na web stránkách obce.
Bod 9 – Usnesení a závěr
Předsedající přečetl všem zúčastněným usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva.
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15 h.
Zápis byl vyhotoven dne 14.6.2019
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Jaromír Slavík
Vladimír Kavina

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

