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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 37
KONANÉHO DNE 9. ÚNORA 2022
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:

ing. Miloš Kalaš, Marta Krátká, ing. Václav Materna, Jaroslav Holaj, Jaromír
Slavík, Jiří Hampejs, Václav Němec, Vladimír Kavina, 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 všech 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 9.3.2022.
Bod 1 – Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Petra Kaisera 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 P. Kaiser a J. Hampejs a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 9
PROTI – 0
Usnesení č. 194 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO. Oproti vyvěšenému programu se program
doplnit o bod 9 – Žádost o dar na provoz prodejny v obci
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
4. Směrnice o dotaci spolkům na rok 2022
5. Dokončení inventur
6. Předpis na poplatek za odpad na rok 2022 a odměny za třídění pro občany
7. Předpis na poplatek za psy na rok 2022
8. Žádost o odpuštění nájmu z pohostinství
9. Žádost o dar na provoz prodejny v obci
10. Informace, žádosti a různé
11. Diskuse
12. Přijetí usnesení
Výsledek hlasování:

PRO – 9

PROTI – 0

Bod 1, 2, - Zahájení
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva.
Bod 3 – Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
Podepsán dodatek nájemní smlouvy na byt v KD.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 4 – Směrnice o dotaci spolkům na rok 2022
Starosta obce předložil ZO návrh směrnice o dotaci spolkům na rok 2022. Směrnice vychází ze směrnic
z předchozích let, pouze s úpravami v termínech, apod. Termín žádostí spolků o dotaci je 28.2.2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o dotaci spolkům na rok 2022.
Výsledek hlasování: PRO – 9
PROTI – 0
Usnesení č. 195 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 5 – Dokončení inventur
Inventury majetku obce byli ukončeny. Vyřazen byl majetek v hodnotě 111.998,- Kč. Jedná se o vozidlo,
které bylo zlikvidováno, dále o starou výpočetní techniku a 2 ks nábytku z roku 1980. Předložen soupis
vyřazeného majetku.
Bod 6 – Předpis na poplatek za odpad na rok 2022 a odměny za třídění pro občany
Místostarostka obce předložila ZO návrh předpisu na poplatky za odpad ve výši 219.000,- Kč. Z této částky
bude odečtena částka odměn za třídění odpadu pro občany ve výši 80.130,- Kč. Od firmy EKO-KOM bylo
v roce 2021 za třídění odpadu inkasováno 84.410,- Kč.
Po odečtení odměna za třídění pro občany je předpis poplatku za odpad na rok 2022 - 138.870,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předpis na poplatek za odpad na rok 2022 a odměny za třídění pro občany v celkvé částce
138.870,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 9
PROTI – 0
Usnesení č. 196 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 7 – Předpis na poplatek za psy na rok 2022
Místostarostka obce předložila ZO návrh předpisu za psy na rok 2022 ve výši 5.750,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předpis na poplatek za psy na rok 2022 ve výši 5.750,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 9
PROTI – 0
Usnesení č. 197 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 8 – Žádost o odpuštění nájmu z pohostinství na rok 2022
Provozovatel místního pohostinství si zažádat o odpuštění nájmu z pohostinství v roce 2022, které je ve
výši 4.000,- Kč/měs, z důvodu nízké návštěvnosti a uzavření v části roku 2021 v souvislosti s covid
pandemií.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje odpuštění nájmu z pohostinství na rok 2022.
Výsledek hlasování: PRO – 8
PROTI – 0
Usnesení č. 198 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 1

Bod 9 – Žádost o dar na provoz prodejny v obci
Provozovatel místního obchodu se smíšeným zboží si podal žádost o dar ve výši 8.300,- Kč/měsíc na
provoz obchodu. K žádosti doložil účetní výkazy za rok 2021.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje dar ve výši 8.300,- Kč/měsíc na období 3/2022 – 2/2023. Celková částka daru je ve výši
99.600,- Kč/rok.
Výsledek hlasování: PRO – 7
PROTI – 0
Usnesení č. 199 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 2

Bod 10 – Informace, žádosti a různé
a) Začne stavba chodníku od odbočky na hřiště ke křižovatce. Bylo diskutováno o postupu prací,
zachování příkopu okolo komunikace a o posunutí chodníku blíže ke komunikaci. ZO se dohodlo,
že podél komunikace bude silniční obrubník (i z důvodu svedení vody), poté bude záhon oddělující
chodník od silnice v šíři 30 cm, chodník v šíři 1,5 m dle projektu a podél oplocení zeleň a u vjezdu
k nemovitostem místo na stání ze zatravňovací dlažby.
b) Byla doručena dražební vyhláška na pozemku č. parc. 14/1 v k.ú. Kostomlaty pod Řípem za cenu
nejnižšího podání 1.066.667 Kč. ZO nemá zájem o účast v dražbě.
c) Stav bankovních účtů k 9.2.2022
ČNB 8.628.059,- Kč
KB
1.271.977,- Kč
9.900.036,- Kč
d) Plán kulturních akcí na rok 2022
2.4.2022 – Dětský karneval
10.6.2022 – Country na návsi
25.6.2022 – Setkání občanů
15.7.2022 – Zábava na návsi (kapela – program taneční léto)
Srpen – ještě jednou country nebo zábava na návsi
Letní kino – budou naplánováno 1 x nebo 2 x
22.10.2022 – Hasičský ples (z důvodu covidu přesunuto z 19.2.2022)
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:20 h.
Zápis byl vyhotoven dne 16.2.2022
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

Petr Kaiser
Jiří Hampejs

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

