Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 5 ze dne 9.5.2018

Místo konání:

Přítomní zastupitelé:
Omluven

Nepřítomen

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

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

Program jednání:
1.

zahájení zasedání

3.
4.
5.
6.

plnění rozpočtu obce k 30.4.2018
žádosti a různé
usnesení
závěr

2.

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání

Zahájení – starosta Ing. Václav Materna zahájil jednání v 19:00 hod. konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva obce a schopnosti se usnášet, stanovil zapisovatelem p. Milana Nahrabeckého a
ověřovateli zápisu byli určeni pan Václav Němec a pan Vladimír Kavina
návrh usnesení :
- ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

- ZO souhlasí s navrženým zapisovatelem Milanem Nahrabeckým a ověřovateli zápisu pan Václav Němec a
pan Vladimír Kavina
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0
Kontrola usnesení – z minulého jednání ZO starosta uzavře smlouvu na službu zubní pohotovosti na Mělníku od
1.6.2018
Plnění rozpočtu obce k 30.4.2018

ZO projednalo starostou předložené plnění rozpočtu obce k 30.4.2018 podle jednotlivých paragrafů, ke
kterému nemá připomínek.
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.4.2018 , ke kterému nemá žádné připomínky.

žádosti a různé
•

ZO projednalo návrh žádosti na výmaz předkupního práva na parcelu č.551 na LV č.280 ve vlastnictví ½ paní
Kejřové v KÚ Kostomlaty p/Ř. ZO zamítá využití předkupního práva a pověřuje starostu k podání návrhu na
vklad výmazu předkupního práva na katastru nemovitostí.
návrh usnesení :
ZO zamítá využití předkupního práva na parcelu č.551 na LV č.280 ve vlastnictví ½ paní Kejřové v KÚ
Kostomlaty p/Ř a pověřuje starostu k podání návrhu na vklad výmazu předkupního práva na katastru
nemovitostí.
hlasování pro 6, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo žádost pana Josefa Uglaje na odkoupení obecního pozemku o velikosti 35m2 před domem
čp.152.

návrh usnesení : ZO schvaluje zamítnutí žádosti pana Josefa Uglaje na odkoupení obecního pozemku o
velikosti 35m2 před domem čp.152.
hlasování pro 6, zdržel se 0, proti 0

•
•

ZO projednalo zprávu SVS o spotřebě vody za rok 2017

ZO projednalo zprávu místostarosty o průběhu projektových příprav na dostavbu kanalizace v obci a změnu
projektanta na dokončení II.etapy kanalizace. Dokončení projektu II. etapy kanalizace převzala po Ing.
Plhalovi společnost RECPROJEKT s.r.o.

návrh usnesení : ZO schvaluje změnu projektanta dokončení projektu II.etapy kanalizace po Ing. Plhalovi na
společnost RECPROJEKT s.r.o.
hlasování pro 6, zdržel se 0, proti 0

•

ZO projednalo uzavření smlouvy na vytvoření výkonu funkce pověřence na ochranu osobních údajů včetně
implementace GDPR pro obec a Mateřskou školu v Kostomlatech p/Ř v celkové částce 35.000,-Kč s Ing.
Luďkem Galbavým.

návrh usnesení : ZO schvaluje uzavření smlouvy na vytvoření výkonu funkce pověřence na ochranu osobních
údajů včetně implementace GDPR pro obec a Mateřskou školu v Kostomlatech p/Ř v celkové částce 35.000,Kč s Ing. Luďkem Galbavým.
hlasování pro 6, zdržel se 0, proti 0

Závěr zasedání
Zapsal dne :

příští zasedání bude dne 6.června 2018 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 20.00 hod.

16.5.2018
Milan Nahrabecký

Ověřili: pan

Václav Němec

pan Vladimír Kavina
Starosta obce: Ing. Václav Materna

