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Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 2.9.2013
Přítomno: 15 členů zastupitelstva

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č.13

Jednání zastupitelstva obce zahájila v 18.00 hod. starostka obce JUDr.Anna Bradávková
konstatováním, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomno 15 členů ZO, je
usnášení schopné.
Zapisovatelkou byla určena Ilona Hrdličková.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu
z jednání ZO č. 13
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 3/2013
4. Rozpočtové opatření č. 4/2013
5. Dohoda o změně hranic obcí v rámci komplexních pozemkových úprav
6. Kupní smlouva na prodej pozemků parcela č. st. 959 a 2815/90
7. Návrh na jednorázovou úhradu úvěru
7a. Rozpočtové opatření č. 5/2013
8. Diskuse
9. Závěr

Usnesení 1a)
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 1a) bylo schváleno
Návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Požgayová Vladimíra, Šimková Hana
Usnesení 1b)
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Mgr.Požgayovou Vladimíru, Šimkovou
Hanu
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 1b) bylo schváleno
JUDr.Bradávková zkonstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13 byl řádně
ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky, zápis je schválen.
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2. Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva přednesl místostarosta pan Pavel
Růžička, zpráva je přílohou zápisu.

Usnesení 2)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 2) bylo schváleno

3. Rozpočtové opatření č.3/2013
Rozpočtové opatření č. 3/2013, které schválila rada obce dne 17.7.2013, přednesla paní Marie
Kosková, je přílohou zápisu.

Usnesení 3)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2013 –
Příjmy – zvýšení o 90.000,-Kč, schválený rozpočet příjmů se zvýšil na 17.500.200,- Kč
Výdaje – zvýšení o 90.000,- Kč, schválený rozpočet výdajů se zvýšil na 36.870.200,- Kč
hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 3) bylo schváleno

4. Rozpočtové opatření č. 4/2013
S návrhem rozpočtového opatření č. 4/2013 vystoupila předsedkyně finančního výboru
Mgr.Požgayová. Návrh je přílohou zápisu.
Usnesení 4)
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 v objemu:
Příjmy se zvýší o 385.000,- Kč na částku celkem 17.885.200,- Kč
Výdaje se zvýší o 385.000,- Kč na částku 37.255.200,- Kč
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 4) bylo schváleno.

5. Dohoda o změně hranic obcí v rámci komplexních pozemkových úprav
Se zněním Dohody o změně hranic obcí /Kostice, Lanžhot/ seznámil přítomné radní pan Jiří
Janulík, návrh dohody je přílohou zápisu.
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Usnesení 5)
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o změně hranic obcí, uzavřenou na základě § 26
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
Účastníci Obec Kostice a Město Lanžhot.
Hlasování: 15 pro - 0 – 0
Usnesení 5) bylo schváleno

6. Kupní smlouva na prodej pozemků parcela č. st. 959 a č 2815/90
S návrhem smlouvy seznámil radní p.Cinádr, smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení 6)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. st. 959 a parc.č.
2815/90 v k.ú. Kostice. Kupující manželé Radek a Lucie Křivkovi, Kostice, kupní cena
50,- Kč/m2
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 6) bylo schváleno

7. Návrh na jednorázovou úhradu úvěru

Návrh na jednorázovou úhradu úvěru na budování stavebních míst Padělky přednesla
předsedkyně finančního výboru Mgr.Požgayová. K 31.8.2013 zůstatek nesplaceného úvěru
činí 877.239,- Kč. S Komerční bankou bylo prověřeno, že splátka je možná kdykoliv bez
poplatku. Ušetří se na úrocích cca 13.000,- Kč, úvěr by se splácel do března 2014.
Finanční výbor doporučuje uhradit zbytek úvěru z prostředků obce z běžného účtu.
Usnesení 7)
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou úhradu úvěru Obce Kostice, vedeného u
KB, a.s.Břeclav, ve výši 877.239,- Kč.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 7) bylo schváleno
7.1. Doplnění programu – rozpočtové opatření č. 5/2013
JUDr.Bradávková doporučuje doplnit program o rozpočtové opatření č. 5/2013- proúčtování
jednorázové úhrady úvěru.
Usnesení 7.1.)
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod 7a) rozpočtové opatření č.
5/2013
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 7.1.) bylo schváleno
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7a. rozpočtové opatření č. 5/2013
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2013 přednesla JUDr.Bradávková, je přílohou zápisu.

Usnesení 7a)
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 v objemu:
Výdaje – 277.300,- Kč, výdaje celkem 36.977.900,- Kč
Financování + 277.300,- Kč, splátka úvěru celkem 2.077.300,- Kč
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 7a) bylo schváleno

8. Diskuse

p.Cinádr – k diskusnímu fóru na stránkách obce – poděkování panu Rozsypalovi, že se
podepisuje jako jeden z mála na své příspěvky.
p.Šimková – schody pod Lanžhotskou ulicí, vždy se provede jen drobná oprava, proč se
nevybudují schody nové
p.Růžička – je připravován projekt, schody se musí řešit jiným postupem z důvodu
bezpečnosti, není zde přístup na chodník
p.Libor Balga – dotaz na místostarostu – podrobnější vysvětlení k přechodu kabel.televize na
RTV 5
p.Růžička – podrobné vysvětlení podal již na diskusním fóru. Obec investovala do
kabelových rozvodů nemalé finanční prostředky, zařízení zastarává, v dnešní době jsou
vyspělejší technologie. Kabelovou televizi nechceme zrušit, ale je třeba investice dalších
finančních prostředků, RTV zajistí připojení optickým kabelem, Nej TV tuto možnost
nenabízí. Vedle zafinancování optického kabelu bude RTV 5 přispívat na energie, rozšíří
stávající programovou nabídku a s nižším poplatkem než doposud. Z uvedených důvodů
dochází ke změně provozovatele kabe.televizního rozvodu Kostice, od 1.12.2013 je to RTV 5
servis, internet bude po uvedené síti provozovat už od 1.9.2013.
p.Balga – zda by nebylo vhodnější provést klasické výběrové řízení
p.Růžička – máme závazky vůči Nej TV, nebylo výběrové řízení vyhlášeno, Nej TV je dosud
provozovatelem internetu, pouze RTV 5 byla obcí pronajata určitá pásma pro přenos
internetu.
Dr.Bradávková – náročné administrativní výběrové řízení by jiný výsledek nepřineslo,
bezúplatné pořízení kabelu ve prospěch TKR Kostice by jiná společnost nenabídla,
p.Janulík – taková nabídka jako RTV 5 se neodmítá
p.Růžička – o provoz internetu mají zájem obě firmy, rozhodování nebylo vůbec jednoduché,
jedná se o konkurenční boj.
p.Rozsypal – soukromně má uzavřenu smlouvu s Nej TV, jak má postupovat
p.Růžička – internet je vztah mezi občanem a poskytovatelem, pokud má občan zájem o
internet kabelovým vedením uzavře smlouvu s RTV 5, pokud má zájem o bezdrátové
připojení, uzavře smlouvu s Nej TV
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p.Balga – doporučuje na internetové stránky obce vyvěšovat celá znění schvalovaných smluv,
podrobnější zápisy z rady a zastupitelstva, popř. i s hlasováním
p.Růžička – zasedání zastupitelstva sice nahráváme, ale zatím nesmíme vysílat z důvodu
ochrany osobnosti, jednání rady je neveřejné, zápisy jsou uloženy na Obecním úřadě, na
požádání je možnost nahlédnout a činit si výpisky
Dr.Bradávková – zveřejňování smluv na internetu bereme jako návrh do rady obce
p.Rozsypal – situace se sportovně společenským centrem, provedení opravy cesty do
Břeclavi
p.Růžička – komunikace je ve správě Správy a údržby silnic, oprava je připravená, dle sdělení
ředitele SÚS nejsou finanční prostředky, obec tuto opravu nemůže ovlivnit, obec bude
urgovat
Dr.Bradávková – sportovně společenské centrum, rozpočet dosud není upřesněn, budou
podány žádosti o dotace, pokud dotace neobdržíme, stavět nebudeme, obec není schopna tuto
akci sama financovat
p.Rozsypal – rekultivace skládky
p.Růžička – rozpočet na tuto akci je cca 22 mil., rozhodnutí o přidělení dotace z EU máme,
čeká se na potvrzení znění smlouvy pro výběrové řízení na zhotovitele.
Dr.Bradávková – na skládce se každoročně provádí odběry vody, voda není závadná, MŽP
trvá na rekultivaci,
p.Růžička – skládka je vedena jako kontaminované místo, není možnost provést rekultivaci
vlastními fin.prostředky
p.Cinádr – jen informační tabule o dotaci EU bude stát 95.000,- Kč
Dr.Bradávková – rekonstruovaná cesta do objektu bývalého ZD, tuto cestu platilo RWE
p.Balga – pro sportovně společenské centrum jsou projekty pro stavební řízení, navrhuje
zadat odborníkovi zjištění nákladů na provoz
p.Čížová – cena projektů – cca 420.000,- Kč
-dotaz na územní plán
Dr.Bradávková – termín schválení územního plánu není znám, řeší se připomínky dotčených
orgánů, v jednom případě bezdůvodné opakované dotazy. Ministerstvo dopravy požaduje
zahrnout rychlostní železniční koridor vedle D2 (obcí schváleno v roce 1996) pro nákladní
dopravu do územního plánu
p.Malacková – na kabel.televizi byla výzva na neznečišťování veřej.prostranství psy hlavně
v lokalitě Padělky, co v ostatních ulicích?
Dr.Bradávková – bereme jako podnět do rady, pro příští rok rada navrhuje zakoupit koše na
psí exkrementy
p.Jeřábková – v Lužicích špatné zkušenosti, do večera byly všechny sáčky odcizeny
p.Čížová – pozemkové úpravy, nevěděla o úvodním jednání
Dr.Bradávková – dotčení vlastníci pozemků byli zváni na doručenku, v nejbližší době bude
prováděno vytýčení hranic pozemků, opět jsou dotčení vlastníci informováni. Při nejasnostech
se obracet na Pozemkový úřad, zatím se provádí extravilán
p.Čížová – kabelová televize – často se sekají programy, dlouho nešla celá televize, už měla
připomínku i na RTV 5, na Lanžhotské ulici prý někdo ruší signál
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p.Král, vedoucí Kabelové televize – v uvedeném případě vyhořel hlavní zesilovač, do dvou
hodin byla oprava provedena, k vypadávání programů – zařízení je v provozu 24 hodin denně,
občas se stane, že program vypadne, závady jsou odstraňovány dříve, než je ve smlouvě
p.Čížová – doporučuje více investovat do kabelové televize, která je pro všechny občany a ne
do sport.společ.centra, které bude pro část občanů
p.Cinádr – dětské hřiště, tenisové kurty jsou také pro část občanů, musí se také opravovat
Dr.Bradávková – při anketě všichni souhlasili se sport.společ.centrem
p.Růžička – kabelová televize je přínosem pro všechny občany, obec připojením na optický
kabel myslí dopředu
-sport.společ.centrum – využití od nejmenších až po seniory, kulturní vyžití, ubytování,
přínosem je i dětské hřiště
Dr.Bradávková – pro seniory máme vybudován bytový dům, pro děti dětská hřiště, pro
mládež nemáme žádné vyžití
p.Balga – jsem pro sport.spol.centrum, ale nevím, jaké budou budoucí náklady na provoz
p.Růžička – pro stavbu musí být dobře vypracovaný projekt, propočítány náklady

9. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončila JUDr.Bradávková v 19,25 hod.

Zapsala 3.9.2013 Hrdličková Ilona

Ověřovatelé:

………………………

……………………………
Mgr.Požgayová Vladimíra

……………………………..
Pavel Růžička, místostarosta

……………………………..
Šimková Hana

…………………………
JUDr.Anna Bradávková,starostka
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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č.14 ze dne 2.9.2013

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje
- 1a) Program jednání zastupitelstva obce č. 14
- 1b) Ověřovatele zápisu Mgr.Požgayovou Vladimíru, Šimkovou Hanu
- 3) Rozpočtové opatření č. 3/2013
- 4) Rozpočtové opatření č. 4/2013
- 5) dohodu o změně hranic obcí v rámci komplexních pozemkových úprav
- 6) kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č.st. 959 a 2815/90, kupující manželé
Křivkovi, Kostice, v ceně 50,- Kč/m2
- 7) jednorázovou úhradu úvěru ve výši 877.239,- Kč
- 7.1.) doplnění programu o bod „Rozpočtové opatření č. 5/2013“
- 7a) rozpočtové opatření č. 5/2013

bere na vědomí
- 2) Zprávu o činnosti rady
- 8) Připomínky občanů

Pavel Růžička
místostarosta

JUDr.Anna Bradávková
starostka

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

