Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 5 ze dne 10.5.2017
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Miloš Tlustý, Václav Němec,

Program jednání:
1.

zahájení zasedání

2.
3.
4.
5.
6.
7.

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ za 3/2017
finanční rozpočet MŠ na rok 2017
žádosti a různé
usnesení
závěr

Zahájení – starosta Ing. Václav Materna zahájil jednání v 19:10 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. Miloš Kalaš a p. Ing. Jiří Lacina
návrh usnesení : ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů.
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

Kontrola úkolů – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly
Hospodaření MŠ za 3/2017
za 03/2017
od 01/2017

náklady 120.791,- Kč; výnosy 187.360,-Kč;
náklady 354.039,- Kč; výnosy 419.633,-Kč;

výsledek
výsledek

66.569,-Kč
65.594,-Kč

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 31.3.2017
Finanční rozpočet MŠ na rok 2017
ZO projednalo finanční rozpočet MŠ na rok 2017, ke kterému nemá připomínky.
ZO bere na vědomí rozpočet MŠ pro rok 2017
Žádosti a různé
•

ZO projednalo žádost Linky bezpečí na finanční příspěvek pro provoz linky.
návrh usnesení : ZO zamítá žádost na příspěvek
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo žádost na odprodej parcel ve vlastnictví obce č. 368/21 o výměře 359m2 a 368/25 o výměře
26m2
návrh usnesení : ZO schvaluje záměr odprodeje parcel ve vlastnictví obce č. 368/21 o výměře 359m2 a
368/25 o výměře 26m2
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 1

•

ZO bere na vědomí vypracování finanční nabídky na zhotovení tří bezdrátových hnízd na rozšíření obecního
rozhlasu

•

ZO bere na vědomí vypracování finanční nabídky na výměnu 2ks dveří za plastová v budově čp.16

•

ZO bere na vědomí vypracování nabídky na změnu mobilního operátora pro obec

