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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 24
KONANÉHO DNE 14. ŘÍJNA
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:

ing. Miloš Kalaš, Marta Krátká, Jaromír Slavík, Jiří Hampejs, Jaroslav Holaj, ing.
Václav Materna, Václav Němec

Omluveni:

Vladimír Kavina, Petr Kaiser

Hosté:

O. Tošner (odchod v 19:20 h), L. Hroudová – účetní (odchod v 19:25 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 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 18.11.2020.
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Jaromíra Slavíka 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 ověřovatele zápisu J. Slavíka a J. Hampejse a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 126 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. 6
5. Informace, žádosti a různé
6. Diskuse
7. 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
Starosta informoval ZO o probíhajícím jednání s Povodí Ohře ohledně čerpání vody z rybníka na zalévání

fotbalového hřiště. Byla zaslána žádost na Povodí Ohře. Telefonicky s tím souhlasili.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 6
Návrh rozpočtového opatření č. 6 je v příloze.
Na volby do krajských zastupitelstev přišlo 31.000,- Kč o tyto se navýšila příjmová strana. Dále se příjmová
strana navýšila 25.000,- Kč na příjmech za odpady. Na výdajové straně byli tyto příjmy rozděleny na
sběrný dvůr, veřejnou zeleň a volby do kraje.
Dále paní Hroudová informovala ZO o rozdílu příjmů ze státního rozpočtu oproti předchozímu roku. Díky
došlé kompenzaci za epidemii Covid jsou příjmy obce k 30.9.2020 cca o 200.000,- Kč vyšší oproti
30.9.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 127 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 5 – Informace, žádosti a různé
-

-

P. O. Tošner si přišel stěžovat, že se na minulém zasedání zastupitele dotazovali pana J.
Hampejse, jak pokračují práce na opravě cesty. Toto mu přišlo od zastupitelů nevhodné.
Starosta předložil ZO cenovou nabídku na zpracování projektu na nové zázemí sportoviště od pí.
Tůmové za cenu 80.000 Kč. Obec má i další nabídku na cenu 130.000,- Kč. Zastupitelé uložili
místostarostce, ještě na jednu nabídku.
Střecha na KD je dodělaná, chybí pouze plechy nad vchodem. Poté se stavba bude přebírat.
ZO uložilo starostovi obce jednat o navýšení nájmu za byt v KD a sjednání nové nájemní smlouvy
od 1/2021.
Starosta navrhl ZO obnovit bílé značení a nápis STOP na křižovatce. Jelikož Správa silnic nám
sdělila, že na toto nemají finance, starosta navrhl toto uhradit. Zastupitelé tento návrh zamítli.
Starosta předložil stížnost paní Jolanky Pecharové, na opravu silnice před jejím domem čp. 91.
Vjezd do dvora byl předělán. Při dešti voda teče po cestě, nikoliv do dvora.
Starosta obce informoval ZO o stavu na účtech obce k 14.10.2020
ČNB
6.675.041,- Kč
KB
1.328.292,- Kč
Celkem
8.003.333,- Kč (stav k 1.1.2020 byl 7.846.345,- Kč)

Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15 h.
Zápis byl vyhotoven dne 19. října 2020
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Jaromír Slavík
Jiří Hampejs

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

