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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 15
KONANÉHO DNE 18. PROSINCE 2019
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:
Omluven:
Host:

ing. Miloš Kalaš, ing. Václav Materna, Marta Krátká, Václav Němec, Jaromír
Slavík, Jiří Hampejs, Vladimír Kavina
Petr Kaiser, Jaroslav Holaj
Lucie Šiknerová, Václav Materna ml. – zástupci TJ Podřipan - odchod 19.40 h

Zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19.00 h starostou
obce ing. Milošem Kalašem (dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 22.1.2020.
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Jiřího Hampejse a Jaromíra Slavíka 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 J. Hampejse a J.Slavík a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 83 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO. Do programu byl z minulého ZO přidán bod
projednání žádosti o výstavbu kabin pro TJ Podřipan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Projednání žádosti o výstavbu kabin pro TJ Podřipan
Projednání a schválení návrhu rozpočtu MŠ na rok 2020
Projednání a schválení střednědobého výhledu MŠ na roky 2021-2022
Projednání žádosti o odpuštění nájmu za pohostinství na rok 2020
Udělení pravomoci starostovi na úpravy rozpočtu od 18.12. do 31.12.2019

9. Informace, žádosti a různé
10. Diskuse
11. Přijetí usnesení
Výsledek hlasování: PRO – 7

PROTI – 0

Bod 1, 2, - Zahájení
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 3 - Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Na hřišti bude zhotoven zkušební vrt, na základě kterého se bude vyřizovat stavební povolení na studnu
na zavlažování hřiště.
Nájemní smlouva na pronájem pozemku schváleného v minulém ZO i na zvýšení nájemného na rybník je
připravena k podpisu.
Bod 4 – Projednání žádosti o výstavbu kabin pro TJ Podřipan
Zástupci TJ Podřipanu předložili žádost výstavbu kabin pro TJ Podřipan z mobilních buněk a to buď
varianta 3 mobilní buňky (šatny domácí, hosté a děti) se soc. zařízením v ceně cca 850.000,- Kč nebo 2
buňky se soc. zařízením v ceně cca 650.000,- Kč. Seznámili ZO, jaký je současný stav kabin na hřišti,
dále jaký by byl postup schvalování na úřadech v případě mobilních buněk. ZO zadalo zástupcům TJ
Podřipanu, aby zjistili možnosti získání dotace. Rozhodovat se bude na příštím ZO.
Bod 5 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu MŠ na rok 2020
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtu MŠ s částkou na příjmové i výdajové straně ve výši 2.085.000
Kč. Rozpočet je plánován jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD dne 3.12.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet MŠ Veselé sluníčko Kostomlaty pod Řípem na rok
2020 ve výši – příjmy 2.085.000 Kč, výdaje 2.085.000 Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 84 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 6 – Projednání a schválení střednědobého výhledu hospodaření MŠ na roky 2021-2022
Starosta obce předložil ZO návrh střednědobého výhledu MŠ Veselé sluníčko na roky 2021 - 2022. Návrh
střednědobého výhledu byl vyvěšen na ÚD 3.12.2019. Zastupitelé navrhli v návrhu střednědobého
výhledu změnu ve výši neinvestičního příspěvku zřizovatele z částku 250.000 Kč (v návrhu) na částku
230.000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu hospodaření MŠ Veselé sluníčko na roky 2021 – 2022
s úpravou výše neinvestičního příspěvku zřizovatele v obou letech na částku 230.000,- Kč a zároveň se
snížením neinvestičních nákladů v obou letech o – 20.000,- Kč, tak aby hospodaření bylo vyrovnané.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení č. 85 BYLO schváleno.
Bod 7 – Projednání žádosti o odpuštění nájmu za pohostinství na rok 2020
Starosta obce předložil ZO návrh nájemce p. M. Dvořáka o odpuštění nájmu za pohostinství na rok 2020
z důvodu špatné návštěvnosti hostince.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje odpuštění nájmu na rok 2020 za pronájem pohostinství.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 86 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 8 – Udělení pravomoci starostovi na úpravy rozpočtu od 18.12. do 31.12.2019
Návrh usnesení:
ZO udělujeme starostovi obce ing. Milošovi Kalašovi pravomoc na úpravy rozpočtu od 18.12. do
31.12.2019.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 87 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 9 – Informace, žádosti a různé
a) Nájemce rybník J. Holaj žádal o snížení hladiny rybníka z důvodu vánočního prodeje kaprů.
b) Místostarostka obce rozdala zastupitelům inventurní seznamy majetku, aby mohli zahájit inventuru.
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30 h.
Zápis byl vyhotoven dne 20. prosince 2019
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Jiří Hampejs
Jaromír Slavík

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

