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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 34
KONANÉHO DNE 27. ŘÍJNA 2021
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:

ing. Miloš Kalaš, Marta Krátká, ing. Václav Materna, Jaroslav Holaj, Vladimír
Kavina, Jaromír Slavík, Jiří Hampejs, Václav Němec

Omluveni:

Petr Kaiser

Zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19.05 h starostou
obce 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 24.11.2021
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jaromíra Slavíka a pana Jiřího Hampejse 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 J. Slavíka a J. Hampejse a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 177 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO. Do programu bude oproti vyvěšenému
programu doplněn bod – Výmaz předkupního práva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Záměr prodeje pozemku
Žádost Mysliveckého spolku Háje – dar na poslední leč
Žádost SDH Kostomlaty p. Ř. – dar na hasičský ples
Výmaz předkupního práva
Informace, žádosti a různé
Diskuse
Přijetí usnesení
Výsledek hlasování:

PRO – 8

PROTI – 0

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

ZDRŽELI SE – 0

Bod 3 – Záměr prodeje pozemku
Na základě žádosti byl vyvěšen záměr podeje pozemku č. parc. 127/6 a 866/53 v k.ú. Kostomlaty pod
Řípem o celkové výměře 30 m2. Pozemek je zaplocen a byl využíván jako předzahrádka k čp. 101, dnes
k čp. 105. Záměr prodej byl vyvěšen na úřední desku dne 13.10.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. parc. 127/6 a 866/53 v k.ú. Kostomlaty pod řípem o
celkové výměře 30 m2 za částku 25,- Kč/m2. Zastupitel Marta Krátká je ve střetu zájmu, a proto se zdržuje
hlasování.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 178 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 1

Bod 4 – Žádost Mysliveckého spolku Háje – dar na poslední leč
Myslivecký spolek Háje předložil žádost o finanční dar na poslední leč ve výši 5.000,- Kč. Poslední leč je
naplánována na sobotu 4.12.2021. Dar bude použit na úhradu hudby, vstup na akci bude zdarma.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Myslivecký spolek Háje na kulturní akci
Poslední leč.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 2
Usnesení č. 179 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 5 – Žádost SDH Kostomlaty pod Řípem – dar na hasičský ples
SDH Kostomlaty pod Řípem předložil žádost o finanční dar na hasičský ples v libovolné výši. Hasičský
ples je naplánován na sobotu 19.2.2022. Zastupitelstvo diskutovalo ohledně výše finančního daru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro SDH Kostomlaty pod Řípem ve výši 10.000,- Kč na pořádání
hasičského plesu.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 180 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 1

Bod 6 – Výmaz předkupního práva
Majitel podíl ¼ pan T.S. požádal prostřednictví zplnomocněného právního zástupce obce o výmaz
předkupního práva na LV 326 v k.ú. Kostomlaty pod Řípem. Pozemky č. parc. 250/1 a 692 v k.ú.
Kostomlaty p. Ř. jsou v intravilánu obce, další pozemky s předkupním právem jsou ve větší vzdálenosti
od obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výmazem předkupního práva na LV 326 v k.ú. Kostomlaty p. Ř. s výjimkou
pozemků č. parc. 692 a 250/1, které má zájem odkoupit.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 181 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 7 – Informace, žádosti a různé
-

-

Výsadba stromů (46 stromů) proběhlo v obci v sobotu 23.10.2021. Výsadby se zúčastnili členové
SDH (zalévali), členové TJ a 10 dalších občanů.
V KD bychom rádi ještě zbrousili parkety a napustili je tvrdým voskovým olejem. Toto provedou
zaměstnanci obce. Dále chceme vyměnit koberec na balkoně a linoleum na chodbě před
balkonem. Cenovou nabídku máme za cenu 81.000,- Kč (PVC 100 m2, srovnání podlahy).
Mateřská škola Veselé sluníčko bude přes vánoční svátky zavřena od 23.12.2021 do 2.1.2022.
Provoz bude obnoven od 3.1.2022.
V poslední době bylo několikrát vniknuto do sběrného dvora, byli poničeny dveře, ukradeno nářadí
atd. Jednou bylo vniknuto i do budovy bývalé ZŠ. Objekty budou lépe zabezpečny.
Zastupitel J. Holaj požádal o snížení hladiny rybníky kvůli prodeji vánočních kaprů ve dnech 15.23.12.2021.
Stav bankovních účtů k 27.10.2021 (zaokrouhleně na tis. Kč)
ČNB 7.650.000,- Kč
KB
1.797.000,- Kč
9.447.000,- Kč (stav k 1.1.2021 8.658.359 Kč)

Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30 h.
Zápis byl vyhotoven dne 4.11.2021
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Jaromír Slavík
Jiří Hampejs

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

