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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 5
KONANÉHO DNE 16. LEDNA 2019
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:
• ing. Miloš Kalaš, ing. Václav Materna, Jiří Hampejs, Marta Krátká, Petr Kaiser, Václav Němec,
Vladimír Kavina
Omluveni zastupitelé:

Jaroslav Holaj, Jaromír Slavík

Zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19.05 h starostou
obce ing. Milošem Kalašem (dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ing. Václava Maternu a Jiřího Hampejse 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 ing. Václav Maternu a Jiřího Hampejse a zapisovatelem
Martu Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 18 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO.
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Projednání návrhu a schválení rozpočtu MŠ na rok 2019
5. Projednání návrhu a schválení rozpočtu obce Kostomlaty p. Ř. na rok 2019
6. Změna úřední doby Obecního úřadu od 1.1.2019
7. Seznámení s nákupem techniky
8. Informace, žádosti a různé
9. Diskuse
10. Přijetí usnesení
Předsedající žádá o doplnění programu ještě o následující body:
- Schválení veřejnoprávní smlouvy s MÚ Roudnice nad Labem
- Navržení osoby, která bude určeným zastupitelem pro územní plánování
- Předložení nabídky na zpracování web stránek obce.
Bod 1, 2, - Zahájení
Předsedající přivítal přítomné člena zastupitelstva.
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Předsedající informoval ZO o jednání smlouvě s Krajským pozemkovým úřadem ohledně silážní jámy
na bioodpad. Cena za nájemné bude 17.720,- Kč/ ročně.
Předsedající informoval ZO o jednání o společensko veřejnoprávní smlouvě s MÚ Roudnice nad Labem.

Smlouva bude na dobu neurčitou, ostatní podmínky budou stejné jako stávající smlouva.
Předsedající informoval ZO ohledně vysokorychlostního internetu. Připojení naší obce bude možné až
na konci roku 2019.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje, aby starosta obce podepsal společensko-veřejnoprávní smlouvu s MÚ Roudnice nad
Labem a dále, aby podepsal smlouvu o nájmu silážní jámy s Krajským pozemkovým úřadem.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 13 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

4. Projednání návrhu a schválení rozpočtu MŠ na rok 2019
Starosta obce předložil návrh rozpočtu MŠ, který byl vyvěšen na úřední desku obce dne 4.12.2018.
Zastupitelstvo navrhuje nedat MŠ částku 200.000,- Kč – investiční příspěvek zřizovatele. Jelikož je
investice zamýšlena na dobudování a úpravu zahrady MŠ, která je v majetku obce a MŠ jí má v
zápůjčce, ZO navrhuje požadované úpravy provést na náklady obce a ponechat je v majetku obce.
Návrh usnesení:
Rozpočet po úpravě (vyškrnutí investičního příspěvku zřizovatele ve výši 200.000,- Kč) ZO schvaluje.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 14 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

5. Projednání návrhu a schválení rozpočtu obce Kostomlaty p. Ř. na rok 2019
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtu obce na rok 2019, který byl vyvěšen na úřední desku obce
dne 4.12.2018.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce Kostomlaty p. Ř. na rok 2019. Pouze částka 200.000,- Kč bylo přesuno z
§3111, položka 6351 na §3111, položka 5171. Závazným ukazatelem výdajů se stanovuje paragraf.
Rozpočet obce je vyrovnaný. Příjmy celkem 6.741.400 Kč, výdaje celkem 6.741.400 Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 15 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

6. Změna úřední doby Obecního úřadu od 1.1.2019
Starosta obce informoval ZO o změně úřední doby OÚ a to:
Pondělí
13.30 – 17.30 h
Středa
13.30 – 17.30 h
7. Seznámení s nákupem techniky
Starosta obce informoval ZO, že obec koupila radlici za traktor na úklid sněhu (cena 18.400,- Kč), dále
bylo koupeno rozmetadlo na sůl ruční (cena 1.800,- Kč), rozmetadlo na sůl, travní semeno atd., za malý
traktůrek (cena 3.000,- Kč). Dále starosta informoval ZO, že bude nutná oprava malého traktůrku.
8. Informace, žádosti a různé
Starosta informoval ZO o vydání informačního buletinu pro občany
Starosta infomoval ZO o chystaném přepracování web stránek obce. Předložil nabídku společnosti
Galileo Corporation s.r.o. ZO ukládá starostovi nechat si zpracovat ještě další nabídku na web stránky
obce.
Starosta informoval ZO o nutnosti stanovit člověka, který bude jednat za obec ohledně územního
plánování. ZO navhlo, aby určeným zastupitelem pro územní plánování byl starosta obce ing. Miloš
Kalaš.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje, aby určeným zastupitelem pro územní plánování byl starosta obce ing. Miloš Kalaš.

Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 16 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Starosta obce požádal ZO o udělení pravomoci přijmout změny rozpočtových opatřební v období od
1.12.2018 do 31.12.2018 bez projednání v ZO. Tyto přijatá rozpčtová opatření budou dne 16.1.2019
předložena ZO.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s udělením pravomoci starostovi obce přijmout změny rozpočtových opatření v období od
1.12.2018 do 31.12.2018. Tyto přijatá rozpočtová opatřební budou předložena ZO na dalším zasedání,
tj. 16.1.2019.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 17 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

9. Diskuse
ZO dalo za úkol V. Kavinovi, jako předsedovi kulturní komise, zorganizoval na květen 2019 setkání pro
důchodce z naší obce.

Zápis byl vyhotoven dne 21.12.2018
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Vladimír Kavina
Petr Kaiser

