Obec Kostice
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ze za s ed ání zastupitelstva Obce Kostice
13. prosince 2010
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Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 13.12.2010
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Omluveni: Kosková Marie, Jaša Lubomír
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č. 21 a č.1

Jednání zastupitelstva obce zahájila v 18.00 hod. starostka obce JUDr.Anna Bradávková
konstatováním, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomno 13 členů ZO, je
usnášení schopné.
Zapisovatelkou byla určena Ilona Hrdličková.
p.starostka upozornila občany, že ke každému bodu se mohou zapojit do diskuse

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu
ze zasedání ZO č. 21 a č.1
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 5/2010, č. 6/2010 a č. 7/2010
4. Rozpočtové provizorium obce na rok 2011
5. Schválení předsedy hlavní inventarizační komise
6. Smlouva č. 2208-099/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
7. Diskuse
8. Závěr

Usnesení 1a)
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 1a) bylo schváleno
Návrh na ověřovatele zápisu: p. Blažej Radim, p. Kocián Ladislav
Usnesení 1b)
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Blažeje Radima, p. Kociána
Ladislava
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 1b) bylo schváleno
JUDr.Bradávková zkonstatovala, že zápisy ze zasedání zastupitelstva obce č. 21 a č. 1 byly
řádně ověřeny, nebyly k nim vzneseny připomínky, zápisy jsou schváleny.
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2. Zpráva o činnosti rady
Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Pavel Růžička, zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení 2)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 2) bylo schváleno

3. Rozpočtové opatření č.5/2010, č. 6/2010 a č. 7/2010
Rozpočtové opatření č.5/2010 přednesla JUDr. Bradávková Anna. Toto opatření bylo
schváleno radou obce dne 29.9.2010 bez navýšení příjmů a výdajů, je přílohou zápisu.
Usnesení 3a)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2010 – úprava položek bez
navýšení příjmů a výdajů.
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 3a) bylo schváleno
Rozpočtové opatření č. 6/2010, schválené radou obce dne 27.10.2010 přednesla rovněž
starostka obce, jedná se také o úpravu položek, příjmy a výdaje se nenavyšují.
Usnesení 3b)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2010 – úprava položek bez
zvýšení příjmů a výdajů.
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 3b) bylo schváleno
Návrh rozpočtového opatření č. 7/2010 přednesla předsedkyně finančního výboru
Mgr.Vladimíra Blažková, návrh je přílohou zápisu
Usnesení 3c)
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2010
Příjmy se zvýší o 928.700,-, rozpočtované příjmy se zvýší na 23.022.800,- Kč
Výdaje se zvýší o 928.700,-, rozpočtované výdaje se zvýší na 23.660.100,- Kč
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 3c) bylo schváleno

4. Rozpočtové provizorium obce na rok 2011
Návrh na rozpočtové provizorium obce na rok 2011 a pravidla rozpočtového provizoria na rok
2011 přednesla předsedkyně finančního výboru Mgr.Blažková, návrh je přílohou zápisu.
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Usnesení 4)
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium a pravidla rozpočtového
provizoria obce pro rok 2011 v objemu:
– příjmy 3.928.700,-Kč
- výdaje 3.478.700,- Kč
- financování 450.000,- Kč
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 4) bylo schváleno.

5. Schválení předsedy hlavní inventarizační komise
Člen rady p.Janulík seznámil členy zastupitelstva se schválením pokynu k provádění
inventarizace majetku obce k 31.12.2010 a se složením hlavní a dílčích inventarizačních
komisí.
Rada obce navrhuje jako předsedkyni hlavní inventarizační komise p.Nešporovou Ivonu.

Usnesení 5a)
Zastupitelstvo schvaluje předsedkyni hlavní inventarizační komise p.Nešporovou Ivonu
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 5a) bylo schváleno
Usnesení 5b)
Zastupitelstvo bere na vědomí složení hlavní inventarizační a dílčích inventarizačních
komisí
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 5b) bylo schváleno

6. Smlouva číslo 2208-099/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Návrh smlouvy přednesl místostarosta obce p.Pavel Růžička – povinný Obec Kostice,
oprávněný E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice par.č. 107/13, 107/35, 108/3, 2815/1 a
PK 903/4.
Usnesení 6)
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 2208-099/001/10 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemcích p.č. 107/13,107/35,108/3,2815/1 a PK 903/4. Povinný
Obec Kostice, oprávněný E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 6) bylo schváleno
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7. Diskuse

JUDr.Bradávková – na stromořadí na ul. Hlavní jsme obdrželi dotaci, dosud není písemně
potvrzena, proto se neobjevila v rozpočtovém opatření
- Dotace pro místní společenské organizace nejsou zahrnuty v rozpočtovém provizoriu,
budou až ve schváleném rozpočtu
p.Cinádr – dotaz na zimní provozní dobu sběrného dvora – v zimním období je sběrný dvůr
otevřen 2x měsíčně
JUDr.Bradávková – provozní řád sběrného dvora byl schválen do konce letošního roku, proto
byla nutná aktualizace

8. Závěr

Starostka obce JUDr.Bradávková ukončila jednání zastupitelstva obce v 18,30 hod.

Zapsala 14.12.2010 Hrdličková Ilona

Ověřovatelé:

………………………

……………………………
Blažej Radim

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

……………………………..
Kocián Ladislav

…………………………
JUDr.Anna Bradávková,starostka
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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č.2 ze dne 13.12.2010

Zastupitelstvo obce:
bere na vědomí
- Zprávu o činnosti rady obce
- Rozpočtové opatření č.5/2010,6/2010
- Složení hlavní a dílčích inventarizačních komisí

schvaluje
- program jednání zastupitelstva obce č. 2
- ověřovatele zápisu Blažeje Radima, Kociána Ladislava
- rozpočtové opatření č. 7/2010
- rozpočtové provizorium a pravidla rozpočtového provizoria na rok
2011
- předsedkyni hlavní inventarizační komis e p. Nešporovou Ivonu
- Smlouvu č. 2208-099/001/10 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemcích obce parc.č.
107/13,107/35,108/3,2815/1 a PK 903/4 v k.ú.Kostice, oprávněný
E-ON Distribuce a.s., Če ské Budějovice, povinný Obec Kostice

Pavel Růžička

JUDr.Anna

Bradávková
místostarosta

starostka
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