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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 17
KONANÉHO DNE 19. ÚNORA 2020
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:
Omluven:
Host:

ing. Miloš Kalaš, ing. Václav Materna, Marta Krátká, Jaromír Slavík, Jiří
Hampejs, Petr Kaiser, Jaroslav Holaj, Vladimír Kavina
Václav Němec
Lucie Hroudová – účetní obce - odchod 19.40 h

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 X
7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
8 členů - oprava
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 18.3.2020
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Vladimíra Kavinu a Václava Maternu a zapisovatelem Martu
Krátkou. K návrhu nebyla vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se všem přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu V. Kavinu a V. Maternu a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 92 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO. Do programu do bodu č. 8 diskuse mají
příspěvek zastupitel J. Holaj – rozšíření hasičsé zbrojnice.

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Oprava střechy na KD
5. Rozpočtová opatření č. 1
6. Předpis na odpady a slevy za třídění pro rok 2020
7. Dokončení inventur, inventarizační zpráva
8. Informace, žádosti a různé
9. Diskuse
10. Přijetí usnesení
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽELI SE – 0
Bod 1, 2, - Zahájení
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva.
Bod 3 - Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
•

Starosta obce informoval, že byla podepsána darovací smlouvy s p. M. N. o daru na provoz

•
•

prodejny v obci.
Starosta obce informoval, že byla podepsána nájemní smlouva o nájmu části pozemku č. 866/1 o
výměře 105 m2.
Ohledně kabin pro sportovce na hřišti se ZO domluvilo, že kabiny na hřišti budou vybudovány
zděné s kompletním sociálním vybavením a s klubovnou a původní šatny se poté zbourají.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování zděného zázemí pro sportovce vč. kompletního sociálního
vybavení a klubovny. Následně se původní šatny zbourají.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 93 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 4 – Oprava střechy na KD
Starosta obce předložil zastupitelům nabídku na kompletní výměnu střechy na KD, vč. výměny dřeva,
okapů a svodů, podbití, opravy komínů atd. za cenu 758.212,- Kč, s tím, že by práce mohli začít v řádu
několika dnů. Zastupitelé na příští zasedání přinesou konkurenční nabídky, neboť tato se jim zdá příliš
vysoká.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou nabídku na kompletní výměnu střešní krytiny na KD a
podepsání smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: PRO – 3
PROTI – 5
Usnesení č. 94 NEBYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 5 - Rozpočtová opatření č. 1
Starosta obce předložil rozpočtového opatření č. 1, kde se navyšují předpokládané příjmy na rok 2020 o
351.500,- Kč (dle konečné částky za rok 2019) na částku 7.193.700,- Kč. Ve stejné výši jsou i
předpokládané náklady na rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 95 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 6 – Předpis na odpady a slevy za třídění pro rok 2020
Starosta obce předložil předpis na místní poplatek za odvoz komunálního odpady a seznam slev za třídění
na rok 2020. Předpis je na částku 216.000,- Kč za trvale žijící, 12.500,- Kč za rekreační objekty. Celkem
228.500 Kč. Výše slev za třídění je občanům poskytnuta v celkové výši 60.500,- Kč (celková fakturace na
EKOKOM za rok 2019 byla ve výši 63.182,- Kč).
Předpis na místní poplatek za psy je pro rok 2020 ve výši 5.350,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený předpis na místní poplatek za odvoz komunálního odpadu a
sezam slev za třídění na rok 2020 a dále předpis místního poplatku za psy na rok 2020.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 1
Usnesení č. 96 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 7 – Dokončení inventur, inventarizační zpráva
Starosta obce předložil ZO inventarizační zprávu a kompletní soupis majetku obce k 31.12.2019.

Bod 8 – Informace, žádosti a různé
•
•
•

Starosta informoval ZO, že probíhá malování KD a bude dokončeno do konce února.
Místostarostka informovala zastupitele, že v případě, že by s opravou střechy na budově OÚ
vznikly v podkroví bytu by se musel změnit územní plán. ZO se dohodlo na pozastavení výstavby
bytů. Bude naplánována pouze výměna krovu a střešní krytiny.
Na hřišti byly pokáceny některé stromy a postupně se odklízí. Dřevo bude srovnáno k vratům a
nabídnuto obyvatelům k odvozu na topení.

Bod 9 – Diskuse
Zastupitel J. Holaj informoval ZO, že si SDH koupilo z vlastních finančních prostředků starší vůz hasičské
cisterny Škoda 706 a bude žádat obec, aby jim pro toto vozidlo postavilo garáž.
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:45 h.
Zápis byl vyhotoven dne 21. února 2020
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Vladimír Kavina
Ing. Václav Materna

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

