Obec Kostice

Zápis č.21
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
20. září 2010
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Zápis č. 21 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 20.9.2010
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Omluveni: Hrubá Libuše, Šrámek František
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č. 20

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.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č. 20
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 3/2010
4. Rozpočtové opatření č. 4/2010
5. Zhodnocení volebního období 2006-2010
6. Zprávy výborů a komisí
7. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parcela č. 1955/19 v k.ú. Kostice
8. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu
9. Smlouva o bezúplatném převodu majetku
10. Diskuze
11. Závěr
Usnesení 1a)
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Návrh na ověřovatele zápisu: p. Tučková Eva, p. Nešporová Ivona
Usnesení 1b)
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Tučkovou Evu, p. Nešporovou Ivonu
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
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
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3. Rozpočtové opatření č.3/2010
Rozpočtové opatření č.3/2010 přednesl p.Zima František. Toto opatření bylo schváleno radou
obce dne 18.8.2010, je přílohou zápisu.
Usnesení 3)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2010 v objemu:
příjmy 100.000,- Kč, rozpočet příjmů se zvýší na 19.999.800,- Kč, výdaje 100.000,-,
rozpočet výdajů se zvýší na 26.637.100,- Kč.
Hlasování: 13 pro – 0 - 0
4. Rozpočtové opatření č.4/2010
Návrh na rozpočtové opatření č.4/2010 přednesla předsedkyně finančního výboru p.Kosková,
návrh je přílohou zápisu.
p.Hübner – položka 3412 5171 – oprava plotu hřiště – jedná se o část, kterou musí obec
spolufinancovat na tuto opravu

Usnesení 4)
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2010 v objemu
– příjmy 2.094.300,-Kč, schválený rozpočet příjmů se zvýší na 22.094.100,- Kč,
výdaje o 2.094.300,-Kč, celkový rozpočet výdajů se zvýší na 22.731.400,- Kč.
Hlasování: 13 pro – 0 – 0

5. Zhodnocení volebního období 2006-2010

Hodnocení realizovaných akcí, připravenost dalších akcí, získané dotace a poskytnuté dotace
spolkům a organizacím v místě provedla starostka obce JUDr.Bradávková- je přiloženo u
zápisu.

Usnesení 5)
Zastupitelstvo bere na vědomí zhodnocení volebního období 2006 - 2010
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
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6. Zprávy výborů a komisí
Zpráva finančního výboru – p. Kosková
Zpráva kontrolního výboru – p. Tučková
Zpráva kulturní komise – p. Létalová
Zpráva sociální komise – p. Jeřábková
Zprávy jsou přiloženy u zápisu
Usnesení 6)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy o činnosti výborů a komisí
Hlasování: 13 pro – 0 – 0

7. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parcela č. 1955/19 v k.ú. Kostice

p.Ořeský přednesl návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1955/19 – kupující Net4Gas,
s.r.o. Praha, kupní cena 300,- Kč/m2, předchozí souhlas byl schválen 19.7.2010

Usnesení 7)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 1955/19
v k.ú.Kostice, prodávající Obec Kostice, kupující NET4GAS, s.r.o. Praha, IČO:
27260364, kupní cena 300,- Kč/m2
Hlasování: 13 pro – 0 – 0

8. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu

Návrh smlouvy přednesl p.Pavel Růžička, viz příloha
Usnesení 8)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce parc. č. 108/3, 150/1, 162/1, PK
143/2 a PK 166 v k.ú.Kostice, oprávněný E-ON Distribuce, a.s. České Budějovice,
povinný Obec Kostice
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
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9. Smlouva o bezúplatném převodu majetku
p.Jaša – rada obce předkládá návrh smlouvy na bezúplatný převod majetku z Regionu Podluží
na Obec Kostice – počítačová sestava v knihovně a připojení na internet.
Usnesení 9)
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu č. 04/2010, převodce
Region Podluží, nabyvatel Obec Kostice, převod majetku pořízeného v rámci projektu
„Internet na Podluží 2004“, počítačová sestava v knihovně obce a přípojky k internetu
pro MK a OÚ
Hlasování: 13 pro – 0 – 0

10. Diskuze
JUDr.Bradávková –seznámila členy ZO s ukončením členství v Energetickém sdružení obcí
k 1.4.2010, rozhodnutím 18.valné hromady
- Seznámila s činností obce v období mezi volbami a ustavujícím zasedáním
Ing.Špánik – stromořadí na ul.Hlavní – byla přislíbena diskuze s občany, proč nebyla
JUDr.Bradávková – byla provedena pochůzka na místě stavby, s každým občanem bylo
jednáno samostatně
Ing.Špánik – upozornění na vodovodní přípojky na sudé straně ul.Hlavní, jsou provedeny
podvrtem pod vozovkou, při budování byli občané upozorněni, že zde nesmí vysazovat
stromy, kořeny mohou tyto přípojky narušit
p.Růžička – veškeré inženýrské sítě na ul.Hlavní jsou vytýčeny, je vytýčen vodovodní řád i
jednotlivé přípojky, výsadba tyto přípojky respektuje, před domem ing.Špánika strom nebude,
umístění stromů je správci sítí odsouhlaseno, je souhlas i Správy a údržby silnic, Stavebního
úřadu, výsadba je na obecních pozemcích, výsadba je v souladu s územním plánem,
rozpočtem obce
p.Cinádr – omlouvá se za nesprávné rozhodnutí při činnosti člena zastupitelstva obce, týkající
se prodeje bytu Mgr.Kolmanové

11. Závěr
Starostka obce JUDr.Bradávková jménem obce poděkovala členům zastupitelstva obce za
aktivní činnost, poděkovala občanům. Svým jménem poděkovala za spolupráci radním
Jednání zastupitelstva ukončila obce v 18,50 hod.
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Zapsala 21.9.2010 Hrdličková Ilona

Ověřovatelé:

………………………

……………………………
Tučková Eva
……………………………..
Pavel Růžička, místostarosta

……………………………..
Nešporová Ivona
…………………………
JUDr.Anna Bradávková,starostka
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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č.21 ze dne 20.9.2010

Zastupitelstvo obce:
bere na vědomí
- Zprávu o činnosti rady obce
- Rozpočtové opatření č.3/2010
- Zhodnocení volebního období
- Zprávy o činnosti finančního výboru
kontrolního výboru
kulturní komise
sociální komise
- Připomínky členů zastupitelstva obce

schvaluje
- program jednání zastupitelstva obce č. 21
- ověřovatele zápisu Tučkovou Evu, Nešporovou Ivonu
- rozpočtové opatření č. 4/2010
- kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1955/19 v k.ú.Kostice, prodávající Obec
Kostice, kupující NET4GAS, s.r.o., Praha, kupní cena 300,- Kč/m2
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemcích obce parc.č. 108/3, 150/1, 162/1, PK 143/2 a PK 166 v k.ú.Kostice,
oprávněný E-ON Distribuce a.s., České Budějovice, povinný Obec Kostice
- Smlouvu o bezúplatném převodu č.04/2010, převodce Region Podluží, nabyvatel
Obec Kostice

Pavel Růžička
místostarosta

JUDr.Anna Bradávková
starostka
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