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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 35
KONANÉHO DNE 24. LISTOPADU 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, Petr Kaiser

Omluveni:

Václav Němec

Host:

Lucie Hroudová – účetní obce (odchod v 19,45 h)

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 5.1.2022.
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jaroslava Holaje a pana Vladimíra Kavinu 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. Holaje a V. Kavinu a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 182 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO. Do programu bude oproti vyvěšenému
programu doplněn bod – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
4. Rozpočet obce na rok 2022
5. Rozpočet MŠ na rok 2022
6. Střednědobý výhled MŠ na roky 2023 – 2024
7. Příkaz k inventarizaci majetku, jmenování inventarizační komise a její proškolení
8. Udělení pravomoci starostovi obce k rozpočtovým úpravám od 25.11. do 31.12.2021
9. Projednání žádost o vyjádření ke stavbě sítí vysokorychlostního internetu
10. Nákup pozemků
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12. Informace, žádosti a různé
13. Diskuse
14. Přijetí usnesení
Výsledek hlasování:

PRO – 8

PROTI – 0

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

ZDRŽELI SE – 0

Bod 3 – Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
Vzdání se předkupního práva schválené na minulém zastupitelstvu je podepsané a připravené.
Bod 4 – Rozpočet obce na rok 2022
Účetní obce představila ZO návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh je připraven jako vyrovnaný, s plánovanými
příjmy i výdaji ve výši 7.363.200,- Kč s tím, že závazným ukazatel je třída. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na
úřední desce dne 9.11.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu obce na rok 2022. Závazný ukazatel je třída
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 183 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 5 – Rozpočet MŠ na rok 2022
Účetní obce představila ZO návrh rozpočtu MŠ Veselé sluníčko na rok 2022. Návrh je připraven jako
vyrovnaný s plánovanými příjmy i výdaji ve výši 2.700.000,- Kč. Návrh rozpočtu MŠ byl vyvěšen na úřední
desce dne 9.11.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu MŠ Veselé sluníčko na rok 2022.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 184 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 6 – Střednědobý výhled MŠ na rok 2023 - 2024
Účetní obce představila ZO návrh střednědobého výhledu MŠ Veselé sluníčko na roky 2023 - 2024. Návrh
střednědobého výhledu MŠ byl vyvěšen na úřední desce dne 9.11.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh střednědobého výhledu MŠ Veselé sluníčko na rok 2023
- 2024.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 185 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 7 – Příkaz k inventarizaci majetku, jmenování inventarizační komise a její proškolení
Účetní obce představila ZO plán inventur k 31.12.2021. Do inventarizační komise byli jmenování:
Předseda inv. Komise – Marta Krátká, členové Jiří Hampejs, Lucie Hroudová. Proběhlo školení
inventarizační komise a byli rozdány seznamy majetku.
Bod 8 – Udělení pravomoci starostovi obce k rozpočtovým úpravám od 25.11. do 31.12.2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce uděluje starostovi pravomoc k rozpočtovým úprávám na období od 25.11. do
31.12.2021.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 186 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 9 – Projednání žádost o vyjádření ke stavbě sítí vysokorychlostního internetu
Starosta obce předložil ZO žádost o vyjádření ke stavbě síti vysokorychlostního internetu. Jedná se
výstavbu sítí v lokalitě od rybníka až na konec obce směrem na H. Beřkovice. Bylo by nutné rozebrat
místní komunikace, na hlavní silnici by sítě byli uloženy nejspíše v chodníkách.

ZO požaduje, aby se zástupci společnosti COM PLUS CZ a.s., zastupující společnost CETIN a.s.,
zúčastnili přístího zasedání zastupitelstva a zodpověděli dotazy. Z tohoto důvodu bylo vyjádření k žádosti
odloženo.
Bod 10 - Nákup pozemků
Na základě žádosti o výmaz předkupního práva projednávané na minulém ZO jsme zažádali o odprodej
¼ pozemků na LV 326 a to o pozemky 692 a 250/1 v k.ú. Kostomlaty p. Ř. Dále jsme zažádali o odprodej
¼ pozemků č. parc. 248/2 a 275/7 na LV 326 a o odprodej ¼ pozemků č. parc. 281/59, 126 a 125 na LV
607, vše v k.ú. Kostomlaty p. Ř. Všechny tyto pozemku jsou dle územního plánu určeny k zástavbě.
Požadovaná cena za ¼ podíl všech těchto pozemků je 146.000,- Kč.
Starosta obce předložil ZO návrh kupní smlouvy na nákup pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na nákup ¼ podílu pozemků parc. č. 692, 250/1, 248/2,
275/7, 281/59, 126 a 125 v k.ú. Kostomlaty pod Řípem za cenu 146.000,- Kč a uděluje starostovi pravomoc
k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 187 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 11 – Obecná závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Starosta předložil ZO návrh OZP o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Poplatek zůstává stejný ve výši 500,- Kč/obyvatele s možností získat odměny za třídění odpadu. Úprava
vyhlášky je nutná z důvodu změny právní normy uvedené ve vyhlášce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 188 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 12 – Informace, žádosti a různé
-

Zvýšení DPP za hřbitov a správu KD – tyto odměny byli naposledy změněny v lednu 2015. Proto
bylo zastupiteli dohodnuto, že bude navýšeno více než na dvojnásobek dosavadní částky.
Diskutovalo se, zda nekoupit nové stoly a židle do KD a v jaké kvalitě. Zastupitelé se domluvili, že
by chtěli gastro nábytek. Vyhledáme dodavatele a necháme si spočítat nabídky.
Stav bankovních účtů k 27.10.2021 (zaokrouhleně na tis. Kč)
ČNB 8.201.358,- Kč
KB
905.358,- Kč
9.106.952,- Kč (stav k 1.1.2021 8.658.359 Kč)

Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:45 h.
Zápis byl vyhotoven dne 29.11.2021
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Jaroslav Holaj
Vladimír Kavina

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

