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

ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEM č. 12
KONANÉHO DNE 18. ZÁŘÍ 2019
V ÚŘADOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU KOSTOMLATY POD ŘÍPEM čp. 90
Přítomní zastupitelé:

ing. Miloš Kalaš, ing. Václav Materna, Marta Krátká, Petr Kaiser, Jaroslav
Holaj, Jaromír Slavík

Omluveni:

Václav Němec, Jiří Hampejs, Vladimír Kavina

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 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Termín dalšího zastupitelstva obce byl stanoven na středu 23.10.2019.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Václava Maternu a Petra Kaisera 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 V. Materna a P. Kaiser a zapisovatelem M. Krátkou.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 0
Usnesení č. 69 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ZO.
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Projednání a schválení vyhlášky o dani z nemovitosti a zneplatnění požárního řádu jako vyhlášky
5. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Roudnice nad Labem
6. Projednání podkladů pro přípravu vyhlášky o místních poplatcích za komunální odpad
7. Projednání rozpočtové úpravy č. 6/2019
8. Informace, žádosti a různé – projednání sálu v KD
9. Diskuse
10. Přijetí usnesení
Oproti vyvěšenému programu byl doplněn bod č. 7 projednání rozpočtové úpravy č. 6/2019.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 0
ZDRŽELI SE – 0
Bod 1, 2, - Zahájení
Předsedající přivítal přítomné členy zastupitelstva.
Bod 3 - Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Úkoly z minulého zasedání ZO jsou plněny průběžně.
Kuchyň v MŠ byla předána, nájemní smlouva za částku 4.000,- Kč/měs. + zálohy na energie byla
podepsána.

Bod 4 – Projednání a schválení vyhlášky o dani z nemovitosti a zneplatnění požárního řádu jako
vyhlášky
Starosta obce předložil návrh vyhlášky o dani z nemovitosti, který nám vypracoval Úřad Ústeckého
kraje. Sazba daně z nemovitosti s nemění, vyhláška je pouze aktualizovaná s platnou legislativou a je
tam zrušovací ustanovení o zrušení požárního řádu obce jako vyhlášky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 0
Usnesení č. 70 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 5 – Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Roudnice nad Labem
Starosta obce předložil ZO návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků s městem Roudnice nad Labem od 1.1.2020. Poplatek za projednání přestupku se zvyšuje z
částky 1.200,- Kč na 2.000,- Kč/přestupek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Roudnice nad Labem o
přenosu příslušnosti k projednání přestupků od 1.1.2020, jejíž součástí je dohoda o ukončení platnosti
stávající smlouvy k 31.12.2019, s úhradou nákladů ve výši 2.000,- Kč za přestupek dle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 0
Usnesení č. 71 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE - 0

Bod 6 – Projednání podkladů pro přípravu vyhlášky o místních poplatcích za komunální odpad
Starosta předložil ZO dvě varianty – třídění do kontejnerů a platba za jednotlivé svozy nebo zachovat
stávající verzi, tzn. roční poplatek 500,- Kč, možná sleva dle třídění do sběrného dvora.
ZO se v poměru 4:2 přiklonilo k zachování stávající varianty. Dle této varianty bude na příští
zastupitelstvo připravena vyhláška.
Bod 7 – Projednání rozpočtové úpravy č. 6/2019
Starosta předložil ZO návrh rozpočtové úpravy č. 6/2019, kde došlo k navýšení na příjmové straně o
512.000,- Kč, na výši příjmů za rok 2018 a také navýšení na výdajové straně o stejnou částku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou úpravu č. 6/2019.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 0
Usnesení č. 72 BYLO schváleno.

ZDRŽELI SE – 0

Bod 8 – Informace, žádosti a různé – projednání sálu v KD
a) Pronájem sálu paní K. ze Ctiněvsi na sobotu 21. září 2019 (křtiny).
b) Faktura za atrakce na sportovním dětském dni 7.9.2019 ve výši 22.000,- Kč. Původní dotace byla
schválena zastupitelstvem dne 15.5.2019 ve výši 21.000,- Kč. Jedná se tedy o navýšení o 1.000,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO – 6
PROTI – 0
ZDRŽELI SE – 0

Bod 9 - Diskuse
Předsedající poděkoval všem za účast na jednání a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:10 h.
Zápis byl vyhotoven dne 25.9.2019
Zapisovatel:

Marta Krátká

Ověřovatelé:

ing. Václav Materna
Petr Kaiser

Starosta obce:

ing. Miloš Kalaš

