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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 14
KONANÉHO DNE 20. LISTOPADU 2019
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:
Omluven:
Host:

ing. Miloš Kalaš, ing. Václav Materna, Marta Krátká, Petr Kaiser, Jaroslav
Holaj, Jaromír Slavík, Jiří Hampejs, Vladimír Kavina
Václav Němec
Lucie Hroudová (účetní) – odchod ve 20.15 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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 18.12.2019.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Vladimíra Kavinu 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 V. Kavinu a J.Slavík a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 76 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO.
Zahájení
Schválení programu
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Projednání a schválení žádostí TJ Podřipan o dotace
Projednání a schválení žádosti o pronájem části pozemku č. parc. 866/1
Projednání a vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od
1.1.2020
7. Projednání a schválení úpravy nájemní smlouvy na rybník
8. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2020
9. Schválení plánu inventur na rok 2019
10. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7
11. Informace, žádosti a různé
12. Diskuse
13. Přijetí usnesení
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽELI SE – 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Bod 3 - Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Před MŠ bude značení „Pozor děti“, které provede Správa silnic.
Bod 4 – Projednání a schválení žádostí TJ Podřipan o dotace
TJ Podřipan si podalo žádost o částku 70.000,- Kč o vyčištění a prohloubení studny na hřišti, za účelem
zavlažování hřiště. Dále si podali žádost o částku 800.000,- Kč na výstavbu nových kabin z
prefabrikovaných buněk.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou studny na hřišti a pověřuje starostu obce k zadání zpracování
projektu a vyřízení stavebního povolení na vrtanou studnu.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 77 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 5 - Projednání a schválení žádosti o pronájem části pozemku č. parc. 866/1
Starosta obce předložil ZO žádost o pronájem části pozemku č. parc. 866/1 u domu čp. 78 o výměře 196
m2. Záměr pronájmu byl vyvěšen na ÚD dne 6.11.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku č. parc. 866/1 za cenu 8,50 Kč/m2/rok.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 78 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 1

Bod 6 – Projednání a vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2020
Starosta obce předložil ZO návrh OZV o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2020. Návrh nám zpracoval odbor
dozoru MV ČR.
Návrh usnesení:
ZO vydává OZV o místním poplatku za provoz systému, shromaždování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2020.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 1
Usnesení č. 79 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 7 – Projednání a schválení úpravy nájemní smlouvy na rybník
Starosta obce předložil ZO návrh nájemce p. J. H. na zvýšení nájmu za rybník z částky 2.000,- Kč/rok na
8.000,- Kč/rok s platností od 1.1.2020. Zastupitel J. Holaj je ve střetu zájmů o dané věci se zdrží hlasování.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zvýšení nájmu od 1.1.2020 na částku 8.000,- Kč/rok.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 80 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 1

Bod 8 - Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2020
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtu obce na rok 2020. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD dne
5.11.2019. Oproti vyvěšenému rozpočtu bude provedena změna z důvodu schválené výstavby studny na
fotbalovém hřišti – účelové Odpa 2321 sníženo o částku 70.000,- Kč (částka po úpravě 526.100,- Kč),
účelové Odpa 3419 zvýšeno o částku 70.000,- Kč (částka po úpravě 130.000,- Kč). Rozpočet je navrhnut
jako vyrovnaný s částkou na příjmové i výdajové straně ve výši 6.842.200,- Kč).
Návrh usnesení:

ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu obce na rok 2020.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 81 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 9 - Schválení plánu inventur na rok 2019
Starosta obce předložil ZO plán inventur na rok 2019 a zastupitelé plán inventur podepsali.
Bod 10 - Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7
Starosta obce předložil ZO rozpočtové opatření č. 7.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 82 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 11 - Informace, žádosti a různé
•
•
•
•
•
•
•

•

Příště budeme schvalovat rozpočet MŠ na rok 2020. Bohužel jsme rozpočet nestihli ve lhůtě
vyvěsit.
Vinohradský pivovar stále zvažuje i možnost zřízení pivovaru ve statku na návsi naší obce, ale
zvažuje i další možnosti.
Pracovní poměr pracovníků VPP budou zřejmě o 2 měsíce prodloužen, tzn. do 31.1.2020.
Od mysliveckého spolku obec dostala kančí maso na guláš, který budeme občanům rozdávat při
zpívání u vánočního stromu dne 22.12.2019.
Exekutor bude chtít od obce zrušit předkupní právo obce na LV 592. Zatím nezažádal o zrušení,
protože čeká na dražbu, ze které bude známa cena, za kterou to bude obci nabídnuto.
Na dotaz zastupitele Holaje, jaký je postup při pronájmu hasičárny, bylo sděleno, že o pronájem
hasičárny je nutné žádat na OÚ.
Starosta informoval ZO o pojistné události – porušení vodovodní přípojky u č.p. 61 při opravě cesty
v dubnu. Závada zjištěna v srpnu. Předběžná škoda 8.300,- Kč.
Místostarostka obce předala zastupitelům informace o pravidlech s nakládáním s osobními údaji v
rámci zasedání zastupitelstva obce. Přítomní zastupitelé vzali předané informace na vědomí.

Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:45 h.
Zápis byl vyhotoven dne 22. listopadu 2019
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Vladimír Kavina
Jaromír Slavík

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

