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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 31
KONANÉHO DNE 4. SRPNA 2021
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:

Marta Krátká, ing. Václav Materna, Jaroslav Holaj, Václav Němec, Vladimír
Kavina, Jiří Hampejs, Jaromír Slavík

Omluveni:

ing. Miloš Kalaš, Petr Kaiser

Zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19.05 h
místostarostou obce Martou Krátkou (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).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 1.9.2021
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Hampejse a Václava Němce a zapisovatelem Martu
Krátkou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se všem přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu J. Hampejse a V. Němce a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 165 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO.

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Odpis nezaplacených pohledávek za komunální odpad
6. Heraldika obce
7. Strategický rozvojový plán obce
8. Informace, žádosti a různé
9. Diskuse
10. Přijetí usnesení
Výsledek hlasování:

PRO – 7

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 0

Bod 1, 2, - Zahájení
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva.
Bod 3 - Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Žádost o dotaci od Ústeckého kraje na vybavení JSDHO byla podána. Výsledek žádosti zatím nevíme.

Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 4
Účetní předložila ZO návrh rozpočtového opatření č. 4, ve kterém se navyšuje příjmová strana o
121.444,88 Kč a to z důvodu obdržené finanční kompenzace ze státního rozpočtu, navýšení příjmu
z pronájmu nemovitostí a z pronájmu hrobových míst a dále navýšení výnosů ze tříděného odpadu oproti
schválenému rozpočtu.
Na výdajové straně bude o 100.000 Kč navýšeny výdaje na výstavbu kabin na hřišti o 15.000 Kč navýšeny
výdaje na silnice a zbytek bude použit na nákup materiálu na volby do Parlamentu ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 4.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 166 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 5 – Odpis nezaplacených pohledávek za komunální odpad
Účetní seznámila ZO se stavem pohledávek za komunální odpad, které jsou:
- Do roku 2016
4.071 Kč
- Rok 2017
2.672 Kč
- Rok 2018
7.686 Kč
Většina pohledávek je za občany, kteří jsou v obci trvale hlášeni, ale fakticky zde nebydlí. Náklady na
vymáhání pohledávek by překročili výnosy z nich.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nezaplacených pohledávek za komunální odpad do konce roku 2018
v celkové výši 14.429,- Kč
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 167 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 6 – Heraldika obce
Předsedající předložil ZO nabídku na zpracování znaku a vlajky obce Kostomlaty p. Řípem v cenových
variantách 10.000 – 13.000,- Kč (dle počtu verzí návrhu).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání zpracování znaku a vlajky obce Kostomlaty pod Řípem.
Výsledek hlasování: PRO – 2
PROTI – 5
Usnesení č. 167 NEBYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 7 – Strategický rozvojový plán obce
Předsedající předložil ZO nabídku na zpracování strategického rozvojového plánu obce na roky 2022 –
2031. Tento plán je vyžadován při žádostech o dotace. Nabízená cena je 26.000,- Kč bez DPH bez
dotazníkového průzkumu a 29.000,- Kč bez DPH s dotazníkovým průzkem. Poptána bude ještě
konkurenční cenová nabídka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání zpracování strategického rozvojového plánu obce na 10 let.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 1
Usnesení č. 167 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 8 – Informace, žádosti a různé
a) Předsedající předložil zastupitelům porovnání sdílených daní – peněz došlých na účet obce ze
státního rozpočtu. Porovnání konce měsíce července 2021 a 2019 nám v letošním roce za 7
měsíců došlo ze státního rozpočtu o 37.387,- Kč více než v roce 2019.

b) Předsedající informoval ZO, že byl prodán objekt čp. 8 (statek na návsi) a byla se představit na
obci nová majitelka. Dle jejího sdělení plánuje v objektu vybudovat rekreační středisko pro rodiny
s handicapovanými členy.
c) Plánované akce v obci:
Country na návsi
Letní kino na hřišti
Rozloučení s prázdninami
Vítání občánků
Myslivecký ples
Hasičský ples

13.8.2021
28.8.2021 (bude v obchodě možnost hlasovat pro film)
4.9.2021 (pořádají fotbalisti)
18.9.2021
15.1.2022 (pořádají myslivci)
19.2.2022 (pořádá SDH)

d) Dílčí kontrola hospodaření za rok 2021 z Ústeckého kraje proběhne zřejmě v září 2021.
e) Předsedající obce seznámil zastupitele s aktuálním stavem bankovních účtů:
ČNB 7.522.811,- Kč
KB
2.138.428,- Kč
9.661.239,- Kč (stav k 1.1.2021 8.658.359 Kč)
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15 h.
Zápis byl vyhotoven dne 11. srpna 2021
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Jiří Hampejs
Václav Němec

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

