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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 25
KONANÉHO DNE 2. PROSINCE 2020
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:

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

Omluveni:

Petr Kaiser

Hosté:

I. G., J. M. (odchod v 19:35 h), L. H. – účetní (odchod v 20:05 h)

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 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 13.1.2021.
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu ing. Václava Maternu a Václava Němce 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 ing. V. Maternu a V. Němce a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 128 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Schválení programu
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu MŠ na roky 2022 – 2023
Plán inventur a proškolení invent. komise
Udělení pravomoci starostovi obce na rozpočtové úpravy od 2.12. do 31.12.2020
Bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu
Žádost na dotaci na výsadbu stromů do St. fondu životního prostředí
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 - Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Místostarostka informovala ZO o probíhajících přípravách výstavby nového zázemí pro sportovce na hřišti
a předložila předběžný návrh půdorysu, situace a pohledů na novou budovu. Zástupci TJ Podřipan I. G. a
J. M. sdělili, že byli seznámeni s přípravou projektu a s touto variantou souhlasí a jsou tam zapracovány
jejich připomínky. Dále přislíbili výpomoc svých členů při výstavbě zázemí pro sportovce.
Starosta informoval ZO o probíhajícím jednání s Povodí Ohře ohledně čerpání vody z rybníka na zalévání
fotbalového hřiště. Povodí Ohře souhlasí s čerpáním vody na závlahu hřiště, ale odbor životního prostředí
na MÚ Roudnice n. L. podmiňuje svůj souhlas s instalací podzemního závlahového systému (nesouhlasí
s „kačenami“)
Projektant chodníku p. Skalic přislíbil, že stavební povolení na chodník od křižovatky k čp. 165 bude
vyřízeno do jara 2021.
Bod 4 – Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtu obce na rok 2021, který byl vyvěšen na ÚD dne 16.11.2020.
Účetní obce informovala ZO o jednotlivých položkách s tím, že rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný,
daňové příjmy jsou navrženy ve stejné výši, jako byly plánované na rok 2020.
Zastupitel J. Holaj navrhl navýšení rozpočtu v § 5521, položka 5222 (Požární ochrana – dobrovolná část,
neinvestiční dotace) z původně plánovaných 20.000 Kč na částku 60.000 Kč. O tomto návrhu ZO
hlasovalo:
Výsledek hlasování: PRO – 3
PROTI – 4
ZDRŽELI SE – 1
Navýšení částky nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2021 ve znění, jak byl vyvěšen na úřední desku
dne 16.11.2020. Závazný ukazatel rozpočtu bude §.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 129 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 5 – Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtu MŠ na rok 2021, který byl vyvěšen na ÚD dne 16.11.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2021 ve znění, jak byl vyvěšen na úřední desku
dne 16.11.2020
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 130 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 6 – Návrh střednědobého výhledu MŠ na roky 2022 - 2023
Starosta obce předložil ZO návrh střednědobého výhledu MŠ na roky 2022 – 2023 z důvodu upravení
výše příjmů a výdajů tak, aby to odpovídalo současnému stavu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MŠ schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2021 ve znění, jak byl vyvěšen na úřední
desku dne 16.11.2020.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 131 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 7 – Plán inventur a proškolení
Účetní předložila ZO plán inventur a proškolila členy inventurní komise.
Bod 8 – Udělení pravomoci starostovi obce na rozpočtové úpravy od 2.12. do 31.12.2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce uděluje starostovi obce pravomoc na rozpočtové úpravy od 2.12. do 31.12.2020.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 132 BYLO schváleno

ZDRŽELI SE - 0

Bod 9 – Bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu
Starosta obce informoval ZO o možnosti bezúplatného převodu části pozemků č. parc. 655/21, 655/8 a
665/11 v k.ú. Kostomlaty pod Řípem od St. poz. úřadu pro svoz bioodpadu. Požádal zastupitele o souhlas
se žádosti o bezúplatný převod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí o bezúplatný převod částí pozemků č. parc. 655/21, 665/8 a 665/11
od Státního pozemkového úřadu.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 133 BYLO schváleno

ZDRŽELI SE - 0

Bod 10 – Žádost na dotaci na výsadbu stromů od St. fondu životního prostředí
Starosta obce seznámil ZO s možností dotace od St. fondu životního prostředí na výsadbu 46 stromů
v obci. Výsadba by měla probíhat tak, že obec připraví jámy na výsadbu a nakoupí sazenice a stromy si
zasadí občané svépomocí. Návrh výsadby je zpracovaný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí na výsadba 46 stromů od St. fondu životního prostředí.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 134 BYLO schváleno

ZDRŽELI SE - 0

Bod 11 – Informace, žádosti a různé
-

-

Proběhla kontrola hospodaření obce z Krajského úřadu. Bez závad.
MŠ bude uzavřena v průběhu vánočních svátků od pondělí 21.12.2020 do pátku 1. ledna 2021.
Otevřena bude v pondělí 4. ledna 2021.
Obec koupí na svoz bioodpadu apod. nový valník za traktor za cenu 120.000,- Kč.
Obec připravuje tradiční vánoční oslavu na zlatou neděli na návsi. Hudba je objednána. V. Kavina
zajistí guláš a nákup nápojů. Oslava by se měla konat v neděli 20.12.2020 od 15 hod, pokud to
epidemiologická situace dovolí.
Starosta obce informoval ZO o stavu na účtech obce k 2.12.2020
ČNB
7.376.235,- Kč
KB
791.349,- Kč
Celkem
8.167.584,- Kč (stav k 1.1.2020 byl 7.846.345,- Kč)

Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 21:05 h.
Zápis byl vyhotoven dne 7. prosince 2020
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

ing. Václav Materna
Václav Němec

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

