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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 3
KONANÉHO DNE 29. LISTOPADU 2018
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:
• ing. Miloš Kalaš, ing. Václav Materna, Jaromír Slavík, Jiří Hampejs, Marta Krátká, Jaroslav Holaj,
Vladimír Kavina
Omluveni zastupitelé:

Václav Němec, 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 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Maternu a Jaroslava Holaje 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 Maternu a Jaroslava Holaje a zapisovatelem
Martu Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 7
Usnesení č. 6 BYLO schváleno.

PROTI – 0

ZDRŽELI SE - 0

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje následují program:
1. Navržený program
2. Zahájení
3. Schválení programu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
6. Ustanovení inventurní komise a předložení plánu inventur
7. Projednání pronájmu plochy na skládku bioodpadu od 1.1.2019
8. Projednání žádosti o společenskoprávní smlouvy s MÚ Roudnice nad Labem
9. Projednání dalšího postupu rekonstrukcí komunikací v obci
10. Projednání navýšení ceny na renovaci vrat hřbitova
11. Schválení rozpočtové úpravy
12. Informace, žádosti a různé
13. Diskuse
14. Usnesení a závěr
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽELI SE – 0
Bod 1, 2, 3 , 5- Zahájení
Předsedající přivítal přítomné člena zastupitelstva.
Bod 4 - Plnění úkolů
Úkoly z minulého zastupitelstva jsou plněny průběžně.

Bod 6 – Ustanovení inventurní komise a předložení plánu inventur
Předsedající předložil zastupitelům plán inventur k 31.12.2018.
Bod 7 – Projednání pronájmu plochy na skládku bioodpadu od 1.1.2019
Předsedající informoval ZO o zahájení jednání se Státním pozemkovým úřadem se záměrem
pronajmout si silážní jámu na pozemcích č. parc. 665/21, 665/11 a 665/8 včetně přístupové
komunikace. Předjednaná smlouva bude předložena ZO k odsouhlasení.
Návrh usnesení:
Starosta obce má dále pokračovat v jednání o nájemní smlouvě se Státním pozemkovým úřadem.
Výsledek hlasování: PRO – 7
Usnesení č. 7 BYLO schváleno.

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 0

Bod 8 – Projednání žádosti o společenskoprávní smlouvy s MÚ Roudnice n. Labem
Předsedající informoval ZO o zahájení jednání se Městským úřadem Roudnice nad Labem za účelem
sepsání společenskoprávní smlouvy o řešení přestupkových řízení. Předjednaná smlouva bude
předložena ZO k odsouhlasení.
Návrh usnesení:
Starosta obce má dále pokračovat v jednání vedoucí ke společenskoprávní smlouvě s MÚ Roudnice
n.L.
Výsledek hlasování: PRO – 7
Usnesení č. 8 BYLO schváleno.

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 0

Bod 9 – Projednání dalšího postupu rekonstrukcí komunikací v obci
Předsedající vyzval členy ZO, aby navrhli postup rekonstrukcí majetku obce v roce 2019 a dalších
investičních akcí. Bylo navrženo prioritně řešit věci v havarijním stavu, tzn. střechu KD a OÚ a stav
rybníka. Náklady na tyto akce budou zapracovány do návrhu rozpočtu obce, který bude vyvěšen do
5.12.2018 na úřední desce. ZO se dohodlo, že návrh rozpočtu bude vyrovnaný.
Výsledek hlasování: PRO – 7
Usnesení č. 9 BYLO schváleno.

PROTI – 0

ZDRŽELI SE – 0

Bod 10 – Projednání navýšení ceny na renovaci vrat hřbitova
Předsedající seznámil ZO s návrhem pana J.H. na navýšení faktury za opravu vrat u hřbitova. Práce
byla provedena a původní faktura byla uhrazena v dubnu 2018. Výše jmenovaného dodavatele však
finanční úřad zpět zaregistroval k DPH a on požádal obec o doplacení DPH ve výši 6.300,- Kč
Návrh usnesení:
Částka ve výši 6.300,- Kč bude panu J.H. doplacena.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 10 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 11 – Schválení rozpočtové úpravy
Návrh usnesení:
ZO Kostomlaty pod Řípem schvaluje rozpočtové opatření (viz. příloha č. 1)
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 11 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 12 - Informace, žádosti a různé
Předsedající informoval ZO o dílčího přezkoumání hospodaření z Krajského úřadu, která proběhlo dne
26.11.2018. Při kontrole bylo zjištěno, že ZO nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu
mezi obcí a členem zastupitelstva (dle Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů §

84 odst. 2 písm. p).
Jedná se o DPP s ing. Jiřím Lacinou ze dne 2.7.2018. Dále se jedná o pracovněprávní vztahy mezi obcí
a novým členy zastupitelstva a to p. Jiřím Hampejsem a pí. Martou Krátkou.
Dále bylo při kontrole zjištěno, že jsou starostovi a místostarostovi jsou vypláceny paušální cestovní
náhrady, schválené v roce 2010. ZO schvaluje paušální cestovní náhradu ve stejné výši jako doposud.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí a souhlasí s pracovněprávním vztahem bývalého zastupitele ing. Jiřího Lacinou a s
pracovněprávním vztahem se současným zastupitelem Jiřím Hampejsem a s pracovněprávním vztahem
se současnou zastupitelkou Martou Krátkou (ukončeným ke dni 31.10.2018).
Dále zastupitelstvu schvaluje pokračování vyplacení paušálních cestovních náhrad ve výši starosta
1.000,- Kč/měsíc, místostarosta 500,- Kč/měsíc.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 12 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 14 – Usnesení a závěr
Předsedající přečetl všem zúčastněným usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva.
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20.45 h.

Zápis byl vyhotoven dne 30.11.2018
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

ing. Václav Materna
Jaroslav Holaj

