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Zápis z 17/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 24. září 2018 od 18:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: Ing. Miroslav Cincibus, Lenka Cincibusová, Mgr. Pavlína Hejsková PhD, Miroslav Doškař,
Martin Mikula, Lukáš Kmínek, Luboš Máslo, Ivo Jiřiček, Věra Seidlová a Milan Havlík.
Omluveni: PaedDr. Miloslav Janata, Zdeněk Kopecký a Karel Čermák.
Jednání zahájeno v 18:50 hodin.
Jednání zahájil místostarosta Milan Havlík, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů
zastupitelstva a že je zasedání usnášeníschopné.
Do mandátové komise navrhl Mgr. Pavlínu Hejskovou a Ing. Miroslava Cincibuse, za členy
návrhové komise Miroslava Doškaře a Martina Mikulu. Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi Věra
Seidlová a Ivo Jiřiček a do funkce zapisovatele Milan Havlík. Složení těchto komisí a zapisovatel byli
jednomyslným hlasováním schváleni.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Poté místostarosta přečetl návrh programu zasedání dle řádně zveřejněné pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.

Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 4
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Ad 1
Komise, ověřovatelé zápisu, zapisovatel byli schváleni všemi hlasy a program dnešního zasedání byl
schválen rovněž všemi hlasy.
Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 2
Místostarosta provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání. Všechny body byly splněny.
Ad 3
Místostarosta předložil návrh schválení rozpočtového opatření č. 4. Toto opatření nesnižuje ani nezvyšuje
schválený rozpočet. Zúčtovává budoucí náklady na opravu Restaurace a penzionu Slávie po požáru, dále pak
náklady na výjezdovou jednotku hasičů, zúčtování dotace na komunální a senátní volby a rekonstrukci
výčepu v sokolovně. Součástí rozpočtového opatření je i navýšení rozpočtu základní školy Košťálov,
příspěvková organizace o 250 tis. Kč. (zde se jedná o navýšení prostředků na realizaci GDPR, nový
dataprojektor, nový mrazící box pro školní jídelnu a stěhování PC učebny). Výše uvedené změny rozpočtu
byly vyrovnány přesunem- snížením výdajů z položky „nákup pozemků“. Rozpočtové opatření ve výši
1 532 000 Kč (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) bylo schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Hlasování o návrhu: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Závěrem místostarosta poděkoval všem zastupitelům za aktivní přístup na jednáních a těm, co kandidují,
popřál úspěch v komunálních volbách.
Jednání ukončeno v 19:30 hodin.
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Usnesení z 17/2018 zasedání Zastupitelstva obce Košťálov,
konaného 24. září 2018 od 18:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Košťálov po projednání s c h v a l u j e :
094/18
Zapisovatele Milana Havlíka a ověřovatele zápisu Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
Návrhovou komisi ve složení Martin Mikula a Miroslav Doškař.
Mandátovou komisi ve složení Mgr. Pavlína Hejsková a Ing. Miroslav Cincibus.
Navržený program jednání.
095/18
Rozpočtového opatření č. 4., viz příloha č. 2 tohoto zápisu

V Košťálově dne 24. září 2018
Zapsal: Milan Havlík
Ověřil: Věra Seidlová a Ivo Jiřiček

Vyvěšeno: 02.10.2018
Svěšeno: 18.10.2018

