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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 27
KONANÉHO DNE 22. BŘEZNA 2021
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:

ing. Miloš Kalaš, Marta Krátká, Jiří Hampejs, Jaroslav Holaj, ing. Václav
Materna, Vladimír Kavina

Omluveni:

Jaromír Slavík, Václav Němec, Petr Kaiser

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 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 21.4.2021.
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Vladimíra Kavinu a Jaroslava Holaje 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 V. Kavinu a J. Holaje a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 0
Usnesení č. 142 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO. Do programu doplnil bod č. 9 – Žádost o
spolufinancování vozidla Matýsek. Bod č. 8 Účast na dražbě nemovitosti – dražba byla zrušena.
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Žádosti spolků o dotaci na rok 2021
5. Žádost o dar na provoz prodejny
6. Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2022 – 2024
7. Předpis na poplatek za odpad na rok 2021 a slevy za třídění
8. Účast na dražbě nemovitosti – DRAŽBA ZRUŠENA
9. Žádost o spolufinancování vozidla Matýsek
10. Informace, žádosti a různé
11. Diskuse
12. Přijetí usnesení
Výsledek hlasování: PRO – 6

PROTI – 0

Bod 1, 2, - Zahájení
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva.
Bod 3 - Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Úkoly z minulých zápisů jsou plněny průběžně.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 4 – Žádosti spolků o dotaci na rok 2021
a) TJ – žádost o dotaci ve výši 60.000,- Kč
Z důvodu zrušení části sezony navrhl starosta dotaci snížit stejně jako v minulém roce na částku
40.000,- Kč s tím, že obec přispěje na dětský den či další konkrétní akce pořádané TJ pro obec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci na rok 2021 pro TJ Podřipan ve výši 40.000,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 0
Usnesení č. 143 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

b) Myslivecký spolek – žádost o dotaci ve výši 30.000,- Kč, s tím, že 20.000,- Kč bude využito na
opravu bažantnice a 10.000,- Kč na uspořádání Poslední leče
Zastupitelstvo navrhuje, že dotaci na uspořádání Poslední leče nebude zahrnuto do dotace na rok
2021 a budete řešena před pořádanou akcí formou daru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci na rok 2021 pro Myslivecký spolek Háje ve výši 20.000,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 0
Usnesení č. 144 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

c) SDH – žádost o dotaci ve výši 100.000,- Kč
Zastupitelé žádost zváží a na příštím zastupitelstvu se rozhodne o výši dotace.
Bod 5 – Žádost o dar na provoz prodejny
Starosta obce předložil žádost o dar pro provoz prodejny v obci, včetně finanční výkazů prodejny ve výši
99.600,- Kč za období březen 2021 – únor 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 99.600,- Kč vyplacený měsíčně v 12 splátkách po
8.300,- Kč pro prodejnu v obi.
Výsledek hlasování: PRO – 5
PROTI – 0
Usnesení č. 145 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 1

Bod 6 – Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2022 - 2024
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2022 - 2024, který byl vyvěšen na
úřední desce dne 22.2.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled obce na roky 2022 - 2024.
Výsledek hlasování: PRO – 5
PROTI – 0
Usnesení č. 146 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 1

Bod 7 – Předpis na poplatek za odpad na rok 2021 a slevy za třídění
Starosta obce předložil ZO předpis na poplatek za odpad na rok 2021 ve výši 213.500,- Kč. Od této částky
jsou odečteny poskytnuté slevy pro občany za třídění odpadu ve výši 71.210,- Kč. Takže předpis na
poplatek je ve výši 142.290,- Kč.
Předpis poplatku za psy je ve výši 5.500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený předpis na poplatek za komunální odpad a psy na rok 2021.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 0
Usnesení č. 147 BYLO schváleno.
Bod 8 – Účast na dražbě nemovitosti – RD čp. 131
Dražba byla zrušena.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 9 – Žádost o spolufinancování vozidla pro Matýsek Roudnice nad Labem
Matýsek Roudnice nad Labem žádá po obci dar ve výši 6.000,- Kč na spolufinancování vozidla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s darem 6.000,- Kč pro Matýsek.
Výsledek hlasování: PRO – 0
PROTI – 6
Usnesení č. 148 NEBYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 10 – Informace, žádosti a různé
a) V úterý 13.4.2021 bude probíhat kontrola hospodaření roku 2020 z Krajského úřadu.
b) J. Holaj informoval o odpuštění rybníka o 130 cm z důvodu odlovu a kontroly rybníka k termínu
3.4.2021. Toto má schválené MÚ Roudnice n. L., odb. životního prostředí. Po kontrole by měl
rybník cca 30 dnů natýkat na obvyklou výšku hladiny.
c) Starosta obce informoval ZO o stavu na účtech obce k 22.3.2021
ČNB
7.553.969,- Kč
KB
1.350.061,- Kč
Celkem
8.904.030,- Kč
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:20 h.
Zápis byl vyhotoven dne 25. března 2021
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Vladimír Kavina
Jaroslav Holaj

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

