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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 9
KONANÉHO DNE 15. KVĚTNA 2019
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:

ing. Miloš Kalaš, ing. Václav Materna, Jiří Hampejs, Marta Krátká, Petr Kaiser,
Vladimír Kavina, Jaromír Slavík, Jaroslav Holaj

Omluveni:

Václav Němec

Host:

Lucie Hroudová – účetní obce (odchod ze ZO ve 20.10 h)

Zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19.10 h starostou
obce ing. Milošem Kalašem (dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jaroslav Holaje a Petra Kaisera 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 Jaroslava Holaje a Petra Kaisera a zapisovatelem Martu
Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 51 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. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
5. Schválení závěrky obce a MŠ za rok 2018
6. Informace o hospodaření obce za 1.Q/2019
7. Informace o hospodaření MŠ za 1.Q/2019
8. Schválení střednědobého výhledu MŠ na roky 2020 – 2021
9. Schválení směny pozemků s doplatkem
10. Schválení prodej pozemku
11. Souhlas s demolicí budovy nádraží
12. Schválení rozpočtové úpravy č. 4
13. Schválení příspěvku na sportovní dětský den – 7.9.2019
14. Posouzení pořízení autobusové zastávky v křižovatce na Křížku
15. Schválení knihovního řádu
16. Informace, žádosti a různé
17. Diskuse
18. Přijetí usnesení
Starosta obce doplnil tyto body 14 a 15 oproti vyvěšenému programu.
Výsledek hlasování: PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 0

Bod 1, 2, - Zahájení
Předsedající přivítal přítomné člena zastupitelstva.
Bod 3 - Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Úkoly z minulého zasedání ZO jsou plněny průběžně.
Ohledně umístění retardéru v obci starosta předložit ZO nabídku od firmy KaS na zaměření, přípravu
podkladů a projednání s příslušnými úřady za částku 18.000,- Kč
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 1
Usnesení č. 51 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 4 - Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Starosta a účetní obce předložili ZO návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 vč. příloh ke schválení.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 52 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 5 – Schválení závěrky obce a MŠ za rok 2018
a) Starosta a účetní obce předložili závěrku obce za rok 2018. Obec v roce 2018 hospodařila se ziskem
760.470,74 Kč s tím, že výnosy celkem činily 7.432.827,45 Kč a náklady celkem činily 6.672.356,71 Kč.
Zastupitel ing. Materna měl výhradu ke způsobu předkládání podkladů až na ZO a žádá v příštích letech
předložení podkladů dopředu k nastudování.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrku obce za rok 2018.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 1
Usnesení č. 53 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

b) Starosta a účetní obce předložili závěrku MŠ za rok 2018. MŠ v roce 2018 hospodařila se ziskem
1.951,- Kč s tím, že výnosy celkem činily 1.897.559,- Kč a náklady celkem činily 1.895.608,- Kč.
Zastupitel ing. Materna měl výhradu ke způsobu předkládání podkladů až na ZO a žádá v příštích letech
předložení podkladů dopředu k nastudování.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrku MŠ Veselé sluníčko Kostomlaty pod Řípem za rok 2018.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 1
Usnesení č. 54 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 6 – Informace o hospodaření obce za 1.Q/2019
Starosta a účetní obce informovali ZO, že k 30.4.2019 má obec výnosy 2.541.091,- Kč (tzn. 37,27 % z
ročního rozpočtu) a výdaje 1.990.861,- Kč (tzn. 30 % z ročního rozpočtu). Průběžný hospodářský
výsledek činí zisk 550.230,- Kč.
Bod 7 – Informace o hospodaření MŠ za 1.Q/2019
Starosta a účetní MŠ informovali ZO, že k 30.3.2019 má obec výnosy 500.484,- Kč a výdaje 425.827,90
Kč .
Bod 8 – Schválení střednědobého výhledu MŠ na roky 2020 – 2021
Předsedající předložil ZO návrh střednědobého výhledu MŠ na roky 2020 – 2021.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje střednědobý výhled MŠ na roky 2020 – 2021.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 55 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 9 – Schválení směny pozemků s doplatkem
Starosta předložil k projednání návrh směny pozemků č. parc. 309/5 a pozemek č. parc. 307/8 s
doplatkem, který nám byl nabídnut na základě předkupního práva obce (viz ZO 13.1.2019, usnesení č.
22). Doplatek bude obcí vyplacen ve 2 částkách – a to částka 500.000,- Kč po podpisu smlouvy, a
doplatek 452.125,- Kč do 31.3.2020.
Zastupitel Petr Kaiser upozornil na střet zájmů a zdržel se hlasování.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje směnu pozemku č. parc. 309/5 a č. parc. 307/8 vč. doplatku v celkové výši 952.125,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 56 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 1

Bod 10 – Schválení prodej pozemku
Starosta předložil k projednání návrh prodeje pozemku č. parc. 866/41 o výměře 9 m 2 za cenu 25 Kč/m2
+ poplatek za vklad do KN. Kupující pan J.Z. nám na oplátku přenechá 3 m2, které jsme mu zastavěli.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku č. parc. 866/41 o výměře 9 m 2 za cenu 25,- Kč/m2 + úhrada poplatku za
vklad do KN.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 1
Usnesení č. 57 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 11 – Souhlas s demolicí budovy nádraží
Starosta předložil žádost Správy železničních cest o souhlasné stanovisko s demolicí budovy nádraží a
poté výstavbou zastávky.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s demolicí budovy nádraží v obci Kostomlaty pod Řípem.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 58 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 12 – Schválení rozpočtové úpravy č. 4
Starosta předložil rozpočtovou úpravu č. 4 .
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou úpravu č. 4
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 59 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 13 – Schválení příspěvku na sportovní dětský den - 7.9.2019
Starosta obce informoval ZO o plánovaném sportovním dětském dni, který připravuje TJ Podřipan na
sobotu 7. září 2019. Na tuto akci TJ Podřipan žádá o příspěvek na pronájem atrakcí ve výši 21.000,- Kč.
ZO hlasovala o schválení dotace na dětský den ve výši 21.000,- Kč a doložení této dotace.
Výsledek hlasování: PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 0

Bod 14 – Posouzení pořízení autobusové zastávky v křižovatce na Křížku
Starosta obce předložil ZO nabídku na autobusovou zastávku, kterou obec Libkovice pod Řípem
objednala na křižovatku „U křížku“ a navrhl, aby naše obec objednala stejnou zastávku na protější
stranu silnice č. 246. Cena za autobusovou zastávku vč. dopravy, montáže a DPH je 103.697,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nákup autobusové zastávky „U křížku“ za cenu 103.697,- Kč ve stejném provedení, jako
bude na protější straně silnice.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 60 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 15 – Schválení knihovního řádu
Starosta obce předložil ZO knihovní řád.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený knihovní řád.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 61 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 16 – Informace, žádosti a různé
Paní Koubová, čp. 122, žádá o zřízení pouličního osvětlení v ulici k jejich domu. Starosta zjistí cenu a
výkon solárního pouličního osvětlení.
ZO bylo seznámeno s žádostí na pronájem části kuchyně.
Bod 17 - Diskuse
K opravě rybníka, která byla zahájena, byl upřesně postup prací, s tím, že západní strana rybníka bude
mít základy ze ztraceného bednění a hráz bude ze sypaného kamene.
Na sobotnímu setkání seniorů zastupitel V. Kavina zajistil občerstvení – masovou směs a chleba a dále
navrh podávat ještě zákusek a kávu.
Zastupitel J. Hampejs plánuje opakovat úspěšný country večer v tyto termíny – pátek 21.6., pátek 19.7.,
pátek 23.8. a pátek 13.9.
Bod 18 – Usnesení a závěr
Předsedající přečetl všem zúčastněným usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva.
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20.45 h.

Zápis byl vyhotoven dne 21.5.2019
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Jaroslav Holaj

Petr Kaiser

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

