Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 1 ze dne 17.1.2018
Místo konání:

Obecní úřad Kostomlaty pod Řípem čp. 90

Přítomní zastupitelé:

Ing. Václav Materna - starosta, Ing. Miloš Kalaš , Ing. Jiří Lacina, Milan Nahrabecký,
Vladimír Kavina, Jaroslav Holaj, Jaromír Slavík,Václav Němec,

Nepřítomen

Miloš Tlustý,

Program jednání:
1.

zahájení zasedání

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kontrola přijatých usnesení z minulého zasedání
hospodaření MŠ za 10/2017
rozpočet obce na rok 2018
inventura majetku obce 2017
kupní smlouva na pozemek č.127/8
okna a dveře obecní úřad
žádosti a různé
usnesení
závěr

Zahájení – starosta Ing. Václav Materna zahájil jednání v 19:15 hod. konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva obce a schopnosti se usnášet, stanovil zapisovatelem p. Milana Nahrabeckého a
ověřovateli zápisu byli určeni pan Vladimír Kavina, a pan Václav Němec
návrh usnesení :
- ZO souhlasí s navrženým programem jednání bez dalších doplňujících návrhů
hlasování pro 8, proti 0 , zdržel se 0
- ZO souhlasí s navrženým zapisovatelem Milanem Nahrabeckým a ověřovateli zápisu panem Vladimírem
Kavinou, a panem Václavem Němcem
hlasování pro 8, proti 0 , zdržel se 0
Kontrola usnesení – z minulého jednání ZO nezůstaly žádné úkoly
Hospodaření MŠ za 11/2017
za 11/2017
od 01/2017

náklady 159.074,- Kč;
náklady 1.513.551,- Kč;

výnosy 175.139,-Kč;
výnosy 1.658.778,-Kč;

výsledek
výsledek

16.065,-Kč
145.227,-Kč

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ ke dni 30.11.2017
Rozpočet obce na rok 2018
ZO projednalo starostou předložený rozpočet obce na rok 2018 podle jednotlivých položek a paragrafů. ZO
schvaluje rozpočet obce na rok 2018 v celkových příjmech v částce 6.365 mil a celkových výdajích v částce
6.365 mil.
návrh usnesení :
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2018 v celkových příjmech v částce 6.365 mil a celkových výdajích v
částce 6.365 mil.
hlasování pro 8, proti 0 , zdržel se 0
inventura majetku obce 2017
ZO projednalo průběh inventur za rok 2017.
ZO bere na vědomí průběh inventur za rok 2017

kupní smlouva na pozemek č.127/8
ZO projednalo kupní smlouvu č.5772/2017 na pozemek p.č. 127/8 v k.ú. Kostomlaty p/Ř. ZO souhlasí se
zakoupením pozemku p.č. 127/8 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o celkové výměře
1361 m2 za cenu 62.330.,-Kč.
návrh usnesení :
ZO souhlasí s kupní smlouvou č.5772/2017 na zakoupení pozemku p.č. 127/8 v k.ú.Kostomlaty p/Ř od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových o celkové výměře 1361 m2 za cenu 62.330.,-Kč.
hlasování pro 8, proti 0 , zdržel se 0
okna a dveře obecní úřad
ZO projednalo cenovou nabídku firmy Okna Jurčík na výměnu oken a dveří za plastová v budově obecního
úřadu. ZO souhlasí s výměnou oken a dveří za plastová v budově obecního úřadu firmou Okna Jurčík podle
cenové nabídky za celkovou částku 141.000,-Kč.
návrh usnesení :
ZO souhlasí s výměnou oken a dveří za plastová v budově obecního úřadu firmou Okna Jurčík podle cenové
nabídky za celkovou částku 141.206,-Kč.
hlasování pro 8, proti 0 , zdržel se 0
žádosti a různé
ZO projednalo žádost na zrušení předkupního práva na LV č.280 na pozemku p.č.551 v k.ú.Kostomlaty p/Ř o
výměře 5704m2 s podílem 1/2 vlastnictví z důvodu odprodeje pozemku. ZO zamítá využití předkupního
práva a pověřuje starostu k podání návrhu na vklad výmazu předkupního práva na katastru nemovitostí.
návrh usnesení :
ZO souhlasí se zrušením předkupního práva na LV č.280 na pozemek p.č.551 v k.ú.Kostomlaty p/Ř o výměře
5704m2 s podílem 1/2 vlastnictví z důvodu prodeje pozemku a pověřuje starostu k podání návrhu na vklad
výmazu předkupního práva na katastru nemovitostí.
hlasování pro 8, proti 0 , zdržel se 0
•

ZO projednalo směrnici na poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2018 přenesenou starostou .
návrh usnesení :
ZO souhlasí s přijetím směrnice na poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2018
hlasování pro 8, proti 0 , zdržel se 0

•

ZO projednalo projednalo oznámení Komerční banky o ukončení zástavního práva na budovu bývalé zdejší
základní školy.
ZO bere na vědomí ukončení zástavního práva na budovu bývalé zdejší základní školy.

•

ZO projednalo žádost o povolení pokácení stromu se suchým dutým kmenem u čp.176

•

ZO projednalo žádost o omlazení a prořezání suchých větví na stromu u čp.9.

•

ZO projednalo oznámení O2 na možnosti připojení vysokorychlostního internetu v obci.

•

ZO projednalo informaci z jednání SVS Teplice.

•

ZO projednalo nabídku spolupráce a partnerství na projektech v PN Horní Beřkovice. ZO uvedenou nabídku
spolupráce a partnerství na projektech v PN Horní Beřkovice a zamítá ji.

Závěr zasedání
Zapsal dne :

příští zasedání bude dne 14.února 2018 od 19:00 hod. v budově OÚ
zasedání skončeno ve 20.30 hod.

22.1.2018
Milan Nahrabecký

Ověřili:

pan Vladimír Kavina
pan Václav Němec

Starosta obce: Ing. Václav Materna

