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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 2
KONANÉHO DNE 31. ŘÍJNA 2018
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:
• ing. Miloš Kalaš, ing. Václav Materna, Jaromír Slavík, Václav Němec, Jiří Hampejs, Marta
Krátká, Jaroslav Holaj, Vladimír Kavina, Petr Kaiser
Omluveni zastupitelé:

---

Zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19.10 h starostou
obce ing. Milošem Kalašem (dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Němce a Jiřího Hampejse a zapisovatelem Martu
Krátkou. K návrhu nebyla vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se všem přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Václava Němce a Jiřího Hampejse a zapisovatelem Martu
Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 9
Usnesení č. 1 BYLO schváleno.

PROTI – 0

ZDRŽELI SE - 0

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje následují program:
1. Úvod – zahájení a schválení programu
2. Úvod – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Plnění úkolů z minulého zasedání ZO
4. Volba a jmenování členů finančního a kontrolního výboru a volba a jmenování členů a předsedů
komise pro veřejný pořádek a životní prostředí a komise kulturní a sociální
5. Stanovení a schválení odměn zastupitelů
6. Schválení příspěvku na Mikulášskou nadílkou konanou dne 5. prosince 2018
7. Diskuze a různé
8. Usnesení
9. Závěr
Výsledek hlasování: PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽELI SE – 0
Bod 1, 2 - Úvod
Předsedající přivítal přítomné člena zastupitelstva.
Bod 3 - Plnění úkolů
Úkoly z minulého zastupitelstva jsou plněny průběžně.
Bod 4 – Volba a jmenování členů finančního a kontrolního výboru a volba jmenování členů a předsedů
komise pro veřejný pořádek a životní prostředí a komise kulturní a sociální

Finanční výbor
• předseda výboru ing. Václav Materna (zvolen na ustanovujícím ZO dne 26.10.2018), členové Jiří
Hampejs a Petr Kaiser
Kontrolní výbor
• předseda Jaroslav Holaj (zvolen na ustanovujícím ZO dne 26.10.2018), členové Jaromír Slavík a
Vladimír Kavina
Komise pro veřejný pořádek a životní prostředí
• předseda Václav Němec, členové Jiří Hampejs a Libor Král
Kulturní a sociální komise
• předseda Vladimír Kavina, členové Jaroslav Holaj a Simona Vavrná
Výsledek hlasování: PRO – 9
Usnesení č. 2 BYLO schváleno.

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 0

Bod 5 – Stanovení a schválení odměn zastupitelů (vyplácena od 1. listopadu 2018)
ZO stanovuje odměnu ve stejné výši, jak bylo doposud, tzn:
- odměna neuvolněnému starostovi ve výši 24.590,- Kč
- odměna neuvolněnému místostarostovi ve výši 22.130,- Kč
- odměna předsedovi výboru a komise ve výši 2.450,- Kč
- odměna členovi zastupitelstva ve výši 1.230,- Kč
V případě souběžně vykonávaných funkce se souhrnná odměna nebude vyplácet.
Výsledek hlasování: PRO – 8
Usnesení č. 3 BYLO schváleno.

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 1

Bod 6 – Schválení příspěvku na Mikulášskou nadílku konanou dne 5. prosince 2018
ZO schvaluje příspěvek na Mikulášskou nadílku ve výši 6.000,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 9
Usnesení č. 4 BYLO schváleno.

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 0

Bod 7 – Diskuze a různé
• Starosta obce informoval zastupitelstvo o stavu peněžní hotovosti obce. Zůstatek na bankovních
účtech ke dni 31.10.2018 je v celkové výši 6.918.998,- Kč (v ČNB 4.895.495,- Kč a v KB
2.023.503). Zůstatek hotovosti v pokladně obce ke dni 31.10.2018 je ve výši 9.343,- Kč.
• Starosta obce informoval ZO o plánovaném uzavření MŠ v době vánočních prázdnin a to ve
dnech 24.12.2018 – 1.1.2019.
• ZO ukládá starostovi, aby podal žádost o vysokorychlostní internet.
• ZO ukládá starostovi, aby zajistil výzdobu vánočního stromu.
•

ZO navrhuje uspořádat výlet pro občany na adventní trhy do Drážďan v sobotu 8.12.2018. ZO
navrhuje přispět na autobusovou dopravu částkou v maximální výši 10.000,- Kč. O tomto
příspěvku nechává předsedající hlasovat.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 1
ZDRŽELI SE – 0
Usnesení č. 5 BYLO schváleno.
Bod 8 – Usnesení
Předsedající přečetl všem zúčastněným usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva.
Bod 9 – Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 19.55 h.
Zápis byl vyhotoven dne 2.11.2018
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Václav Němec
Jiří Hampejs

