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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 19
KONANÉHO DNE 6.KVĚTNA 2020
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:
Omluven:

ing. Miloš Kalaš, ing. Václav Materna, Marta Krátká, Jaromír Slavík, Jiří
Hampejs, Václav Němec, Jaroslav Holaj, Vladimír Kavina
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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 10.6.2020.
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Václava Maternu a Václava Němce 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. Materna a V. Němec a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 103 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. Oprava střechy na KD
5. Žádost o dotaci TJ Podřipan
6. Rozhodnutí o opravě místní komunikace
7. Žádost MAS Podřipsko na souhlas s územní působností
8. Smlouva se Státním pozemkovým úřadem na pronájem pozemku pro stavbu chodníku
9. OZV o místním poplatku za psy - aktualizace
10. Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku
11. Informace, žádosti a různé
12. Diskuse
13. 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 podepsal smlouvy o dotaci s SDH Kostomlaty pod Řípem a Myslivecký spolek Háje.

Bod 4 – Oprava střechy na KD
ZO vybralo jako nejvhodnější nabídku od pana M. Štorkána. I když nabídka nebyla cenově nejnižší, byli
v ní obsaženy i zednické práce a byla v ní obsažena i změna sklonu střechy vikýře na jižní straně KD a
na severní straně nad bytem hospodského.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení zakázky výměny střechy na KD čp. 169 panu Milanu Štorkánovi,
IČ 07845979.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 104 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 1

Bod 5 – Žádost o dotaci TJ Podřipan Kostomlaty p. Ř.
Starosta obce navrhl z důvodu zkrácení sezony a zrušení některých pořádaných akcí zkrátit i dotaci a to
z 60.000,- Kč na 40.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci TJ Podřipan Kostomlaty pod Řípem pro rok 2020 ve výši 40.000,Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 5
PROTI – 1
Usnesení č. 105 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 2

Bod 6 – Informace o opravě místní komunikace v roce 2020
V roce 2020 se plánuje oprava komunikace od čp. 92 k čp. 79. Tato oprava by měla začít ještě na jaře.
Dále je plánována výstavba chodníku od čp. 165 k čp. 176.
Bod 7 – Žádosti MAS Podřipsko na souhlas s územní působností
Starosta obce předložil ZO návrh souhlasu s územní působností MAS Podřipsko na správní území obce
Kostomlaty pod Řípem pro rok 2021 - 2027.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas s územní působností MAS Podřipsko na území obce pro roky
2021 – 2027.
Výsledek hlasování: PRO – 3
PROTI – 2
Usnesení č. 106 NEBYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 3

Bod 8 – Smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na pronájem pozemku pro stavbu chodníku
Starosta obce předložil ZO smlouvu na pronájem pozemku č. parc. 112/6 pro stavbu chodníku od čp.
165 k čp. 179 za cenu 4.192,- Kč/rok. Pozemek bude po výstavbě chodníku převeden Státním
pozemkovým úřadem do majetku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 112/6 v k.ú. Kostomlaty
pod Řípem.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 107 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 9 – OZV o místním poplatku za psy - aktualizace
Starosta obce předložil ZO návrh OZV o místním poplatku za psy z důvodu aktualizace terminologie a
souvisejících právních předpisů. Cena zůstává nezměněna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za psy.

Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 108 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 10 – Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku
Starosta obce předložil ZO účetní závěrku za rok 2019. Hospodářský výsledek je ve výši 345,55 Kč.
Tento by MŠ chtěla převést do rezervního fondu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Veselé sluníčko Kostomlaty pod Řípem za rok 2019 a
schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 345,55 Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 109 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 10 – Informace, žádosti a různé
•
•
•
•

•

Starosta obce informoval ZO o žádosti MŠ Veselé sluníčko o souhlas zřizovatele s realizací
projektu ve výzvě Šablony III. Tato žádost bude projednána na příští ZO.
MŠ bude opět otevřena v pondělí 25.5.2020. Uzavřena byla na základě nařízení MŠMT ČR dne
17. 3.2020.
Zastupitel J. Holaj bude kontaktovat Povodí Ohře ohledně využití vody z rybníka k zalévání
hřiště.
Starosta obce informoval ZO o stavu na bankovních účtech k 6.5.2020:
ČNB 6.008.431,49 Kč
KB
1.866.477,20 Kč
7.874.908,69 Kč
Zastupitelé byli ve středu 29.4.2020 na prohlídce statku čp. 8. Obec má o objekt zájem. Bylo by
možné využít dotaci na revitalizaci brownfieldu. Místostarostka do příště zjistí, zda by se na obec
vztahovala možnost dotace na zbourání a zbudování, např. parku.

Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:25 h.
Zápis byl vyhotoven dne 11. května 2020
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

ing. Václav Materna
Václav Němec

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

