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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 30
KONANÉHO DNE 16. ČERVNA 2021
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:

ing. Miloš Kalaš, Marta Krátká, ing. Václav Materna, Jaroslav Holaj, Petr Kaiser

Omluveni:

Václav Němec, Vladimír Kavina, Jiří Hampejs, Jaromír Slavík

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 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 4.8.2021
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu ing. Václava Maternu 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 ing. V. Maternu a J. Holaje a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 5
PROTI – 0
Usnesení č. 163 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Podání žádosti na Ústecký kraj o dotaci na vybavení JSDHO
Informace, žádosti a různé
Diskuse
Přijetí usnesení

Výsledek hlasování: PRO – 5

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 0

Bod 1, 2, - Zahájení
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva.
Bod 3 - Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Pachtovní smlouva o pachtu pozemku č. 309/5 v k.ú. Kostomlaty p. Ř. byla podepsána a pacht uhrazen.
Bod 4 – Podání žádosti na Ústecký kraj o dotaci na vybavení JSDHO
Starosta předložil nabídku společnosti STIMAX International, s.r.o. na nákup vybavení JSDHO a to 5 ks
svítilen k přilbám Gallet, 3 ks zásahového oděvu s reflexním nápisem hasiči a 5 páru rukavic zásahových
s membránou za celkovou cenu 66.779,90 Kč vč. DPH. Obec chce podat žádost o dotaci ve výši 90 % na
Ústecký kraj. Z toho důvodu žádá zastupitelstvo o souhlas s podáním žádosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostomlaty p. Řípem schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Nákup vybavení
JSDHO – ochranné pomůcky a svítilny“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého
kraje a závazek spolufinancování akce v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace akce.
Výsledek hlasování: PRO – 5
PROTI – 0
Usnesení č. 164 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 5 – Informace, žádosti a různé
a) Místostarostka předložila zastupitelům výkaz FIN ke konci 5/2021 a dále porovnání sdílených daní
– peněz došlých na účet obce ze státního rozpočtu. Porovnání konce měsíce května 2021 a 2019
nám v letošním roce za 5 měsíců došlo ze státního rozpočtu o více než 116.000,- Kč méně.
b) Starosta informoval zastupitele obce o posunu ve vyřizování stavebního povolení na dostavbu
kanalizace. Aby tato akce mohla proběhnout, bude také nutné navýšit kapacitu přečerpávací
stanice, která je umístěna v zemědělském areálu v obci. Rozpočet na zkapacitnění přečerpávací
stanice je 1,8 mil. Kč.
c) Starosta obce seznámil zastupitele s aktuálním stavem bankovních účtů:
ČNB 7.781.416,- Kč
KB
1.616.589,- Kč
9.398.009,- Kč (stav k 1.1.2021 8.658.359 Kč)
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:40 h.
Zápis byl vyhotoven dne 21. června 2021
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

ing. Václav Materna
Jaroslav Holaj

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

