Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 7 ze dne 4.7.2018
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

Ing. Václav Materna - starosta, Ing. Miloš Kalaš , Milan Nahrabecký,
Miloš Tlustý, Jaromír Slavík, Václav Němec, Vladimír Kavina,

Omluven

Ing. Jiří Lacina, Jaroslav Holaj,

Nepřítomen
Program jednání:
1.

zahájení zasedání

2.

kontrola usnesení

3.

žádosti s různé

4.

usnesení

5.

závěr

Zahájení – starosta Ing. Václav Materna zahájil jednání v 19:15 hod. konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva obce a schopnosti se usnášet, stanovil zapisovatelem p. Milana Nahrabeckého a
ověřovateli zápisu byli určeni pan Ing. Miloš Kalaš a pan Jaromír Slavík
návrh usnesení :
- ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0
- ZO souhlasí s navrženým zapisovatelem Milanem Nahrabeckým a ověřovateli zápisu pan Ing. Miloš Kalaš a
pan Jaromír Slavík
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0
Kontrola usnesení – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly
Žádosti a různé
•

ZO projednalo výpověď z pracovního poměru a rezignaci na funkci ředitelky Mateřské školy „Veselé
Sluníčko“ v Kostomlatech p/Ř paní Miroslavy Žeberové. Pracovní poměr končí po uplynutí výpovědní doby
ke dni 31.8.2018
ZO bere na vědomí výpověď z pracovního poměru a rezignaci na funkci ředitelky Mateřské školy „Veselé
Sluníčko“ v Kostomlatech p/Ř paní Miroslavy Žeberové

•

ZO projednalo žádost Českého zahrádkářského svazu na přidělení individuální dotace z rozpočtu obce na
provoz a opravy traktoru a zařízení ve výši 20.000,-Kč na základě žádosti ze dne 30.1.2018.
návrh usnesení – ZO schvaluje žádost Českého zahrádkářského svazu na přidělení individuální dotace z
rozpočtu obce na provoz a opravy traktoru a zařízení ve výši 20.000,-Kč na základě žádosti ze dne 30.1.2018.
hlasování pro 7, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo směrnici k používání výpočetní techniky obce Kostomlaty p/Ř v souvislosti s GDPR.
ZO bere na vědomí směrnici k používání výpočetní techniky obce Kostomlaty p/Ř v souvislosti s GDPR.

•

ZO projednalo směrnici o ochraně osobních údajů vedených obcí Kostomlaty p/Ř v souvislosti s GDPR.
ZO bere na vědomí směrnici o ochraně osobních údajů vedených obcí Kostomlaty p/Ř v souvislosti s GDPR.

•

ZO projednalo implementaci GDPR v prostředí obce Kostomlaty p/Ř
ZO bere na vědomí implementaci GDPR v prostředí obce Kostomlaty p/Ř

•

ZO bylo seznámeno s dalším průběhem příprav k vydání stavebního povolení na opravy břehů místního
rybníka.
ZO bere na vědomí průběh příprav k vydání stavebního povolení na opravy břehů místního rybníka.

•

ZO bylo seznámeno s dalším průběhem práce na projektové dokumentaci nutné na předložení k posouzení
SčVK v Litoměřicích k vydání stavebního povolení na dokončení II etapy kanalizace v obci.
ZO bere na vědomí průběh práce na projektové dokumentaci nutné na předložení k posouzení SčVK v
Litoměřicích k vydání stavebního povolení na dokončení II etapy kanalizace v obci.

Závěr zasedání
Zapsal dne :

příští zasedání bude dne 1.srpna 2018 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 19.45 hod.
9.7.2018
Milan Nahrabecký

Ověřili: pan
pan

Starosta obce: Ing. Václav Materna

Ing. Miloš Kalaš
Jaromír Slavík

