Obec Kostice

Zápis č.17
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
14. prosince 2009
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Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 14.12.2009
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluvena Nešporová Ivona
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č. 16
Jednání zastupitelstva obce zahájila v 18.00 hod. starostka obce JUDr.Anna Bradávková
konstatováním, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomno 14 členů ZO, je
usnášení schopné.
Zapisovatelkou byla určena Ilona Hrdličková.
JUDr.Bradávková podala návrh na úpravu programu: bod 10 přesunout jako bod 2, ostatní
body posunout.
Usnesení 1a)
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou programu.
Hlasování: 14 pro – 0 - 0

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č. 16
2. Žádost o vyjádření obce k výstavbě bioplynové stanice v k.ú. Kostice
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Novelizace Jednacího řádu zastupitelstva Obce Kostice
5. Rozpočtové opatření č. 8/2009
6. Rozpočtové provizorium obce pro rok 2010
7. Odstoupení z funkce člena finančního výboru, volba člena finančního výboru
8. Volba předsedy hlavní inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce
k 31.12.2009
9. Rozšíření předmětu činnosti příspěvkové organizace obce Kabelová televize Kostice,
p.o.
10. Opětovná žádost o vyjádření k návrhu vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Soutok
11. Diskuze
12. Závěr
Návrh na ověřovatele zápisu: p. Tučková Eva, p. Zima František
Usnesení 1b)
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Evu Tučkovou a Františka Zimu
Hlasování: 14 pro – 0 – 0

Zápis z posledního jednání zastupitelstva obce byl ověřen, byla proti němu vznesena námitka
ing. Vojtěcha Špánika – viz příloha. Jednací řád říká, že o námitce rozhodne zastupitelstvo
obce po vyjádření ověřovatelů. Ověřovatelé zápisu č. 16 byli p. Jan Mráz, p. František
Šrámek.
Starostka požádala ověřovatele o vyjádření:
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p.Mráz – podstatné věci byly v zápise zaznamenány, nemusí být doslovný zápis
p.Šrámek – vše podstatné zapsáno bylo, souhlasí s dostačujícím zápisem
JUDr.Bradávková – přečetla znění zápisu
p.Hübner – souhlasí se záznamem, vše podstatné co řekl, zápis obsahuje.
p.starostka – námitka je neodůvodněná
usnesení 1c)
Zastupitelstvo obce neschvaluje odůvodněnost námitky ing. Špánika proti zápisu
z veřejného zasedání č. 16, bod diskuze
Hlasování: 12 pro – 1 proti – 1 se zdržel

2. Žádost o vyjádření obce k výstavbě bioplynové stanice v k.ú. Kostice
P.starostka přednesla návrh povolit vystoupit ing, Korbelovi s vysvětlením k výstavbě
bioplynové stanice Kostice
usnesení 2a)
ZO povoluje vystoupení ing. Korbela
Hlasování: 13 pro – 0 proti – 1 se zdržel
Se záměrem výstavby bioplynové stanice a se stanoviskem rady seznámil přítomné p.
Růžička, jeho zpráva je přílohou zápisu. Rada přijala rozhodnutí o nepřijatelnosti výstavby
stanice v blízkosti zastavěné části obce, požaduje vzdálenost aspoň 1 km.
Ing. Korbel – doplnil informace p.Růžičky, největším problémem je zápach z BPS, tento
nebude, veškerý proces probíhá v uzavřených nádobách, nedochází k úniku pachu. Hluk také
nebude ohrožovat občany, provoz je ve zvukotěsné místnosti, hluk pouze navážejících
vozidel. Příjezd vozidel bude mimo obec, přes obec pouze svoz kontejnerů na bioodpad.
Zbytky po zpracování se dají použít jako nezávadné hnojivo, např. na fotbalové hřiště.
Zodpověděl dotazy členů zastupitelstva – p.Mráz, p. Zima, p. Cinádr, p. Hübner
-umístění stavby – v blízkosti bývalého družstva, v blízkosti sušárny zeleniny, která může
využívat vzniklé teplo k sušení, zpracovávat se budou zbytku ze sušárny. Nebudou se vytvářet
žádné zásoby, které by kvasily, proto nebude zápach. Teplo se dá využít i v obecních
budovách např. šatny na hřišti.
Občané – p.Král – byl s panem Zimou v Rakousku, zápach opravdu nebyl, došlo by
k vyčištění prostoru bývalého ZD od bioodpadu.
p.Gajda – občané z ul.Trávníky se stavbou nesouhlasí
p.Rozsypal – zda došlo k posunutí stavby oproti původnímu návrhu – ano asi na 190 m od
zástavby
usnesení 2b)
zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí rady obce ze dne 29.9.2009 o nepřijatelnosti
záměru výstavby BPS v navrhovaném prostoru v k.ú. Kostice
hlasování: 10 pro – 3 proti – 1 se zdržel
3. Zráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl místostarosta obce p. Pavel Růžička, zpráva je přílohou zápisu
Dotazy ke zprávě o činnosti:
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p.Šrámek – stromořadí na Hlavní ulici – nebezpečí při vyjíždění s autem, stromy budou clonit
výhledu, stromy zde kdysi byly, ale nejezdilo tolik aut
ing.Špánik – má názor nevysazovat stromy, hrozí nebezpečí havárie při nárazu do stromu
p.Cinádr – pokud se bude dodržovat rychlost, nehrozí nebezpečí havárie
JUDr.Bradávková – v obci máme málo zeleně, rada schvaluje výsadbu stromů, jedná se o
javor babyku, výšky asi 1,5 m, provozu by to nemělo vadit. Bude svolána schůzka s občany
ul.Hlavní, projekt je připraven.
Usnesení 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
Hlasování: 12 pro – 0 proti – 2 se zdrželi

4. Novelizace Jednacího řádu zastupitelstva Obce Kostice
Na základě záznamu o poskytnutí metodické pomoci obce MV, odborem dozoru a kontroly
veřejné správy, bylo obci doporučeno provést v jednacím řádu ZO opravy. Opravy byly
provedeny a návrh byl předložen ke konzultaci MV. Rada obce doporučuje vydat jednací řád
nově v plném znění.
Usnesení 4
Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád ZO Kostice (novelizovaný a vydaný nově v plném
znění)
Hlasování: 13 pro – 0 – 1 se zdržel

5. Rozpočtové opatření č. 8/2009
Návrh rozpočt. opatření v objemu 214.500,- Kč přednesla předsedkyně finančního výboru p.
Kosková, návrh je přílohou zápisu.
Usnesení 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009 v objemu 214.500,- Kč
Hlasování: 14 pro – 0 – 0

6 Rozpočtové provizorim pro rok 2010
Návrh rozpočtového provizoria přednesla p. Kosková, zpráva je přílohou zápisu.

Usnesení 6
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce pro rok 2010
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
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7. Odstoupení z funkce člena finančního výboru, volba člena finančního výboru
p.Lernbecher rezignoval na funkci člena finančního výboru, viz písemné oznámení

Usnesení 7a)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí rezignaci p. Jiřího Lernbechera na funkci
člena finančního výboru
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Rada obce navrhuje jako novou členku finančního výboru ing. Lenku Valentovou, má
ekonomickou odbornost. Jiný návrh nebyl předložen.

Usnesení 7 b)
Zastupitelstvo schvaluje do funkce člena finančního výboru ing. Lenku Valentovou
Hlasování: 13 pro – 0 proti – 1 se zdržel

8. Volba předsedy hlavní inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce
k 31.12.2009
Rada obce navrhuje jako předsedkyni hlavní inventarizační komise p. Koskovou Marii.
Jiný návrh předložen nebyl.
Usnesení 8
Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce předsedkyně hlavní inventarizační komise
Marii Koskovou
Hlasování: 14 pro – 0 – 0

9. Rozšíření předmětu činnosti příspěvkové organizace Kabelová televize Kostice p.o.
JUDr.Bradávková – z ekonomického hlediska navrhuje rada obce rozšířit předmět činnosti
Kabelové televize Kostice, příspěvk. organizace o správu nebytových prostor ve vlastnictví
obce Kostice a vydat zřizovací listinu nově v plném znění
Usnesení 9
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření předmětu činnosti Kabelové televize Kostice,
příspěvkové organizace, o správu nebytových prostor ve vlastnictví obce a vydává
zřizovací listinu v plném znění
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
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10. Opětovná žádost o vyjádření k návrhu vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Soutok
Žádost přednesla starostka obce JUDr. Bradávková, návrh je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce již jednou uvedený návrh neschválilo, nyní žádá o stanovisko
Min.život.prostředí ČR a včetně konkrétních námitek.
Přednesla návrh rady na usnesení, v rozpravě nebyly předloženy jiné návrhy.
Usnesení 10
Zastupitelstvo Obce Kostice neschvaluje návrh na zařazení pozemků v k.ú. Kostice
v prostoru za řekou Kyjovkou a Kostický rybník do CHKO Soutok a to z těchto
důvodů:
a) Pozemky za řekou Kyjovkou – III. Zóna
- Jsou převážně ve vlastnictví fyzických osob v pronájmu právnické osoby.
Bez souhlasu vlastníků nevydá souhlas obec, došlo by k omezování pěstování
určitých plodin
- V prostoru vyvíjejí aktivity kynologové, myslivci a rybáři, aktivity by byly
omezovány.
b) Kostický rybník – II. Zóna
- Je ve vlastnictví obce v pronájmu právnické osoby.
Došlo by k redukci druhu a počtu chovaných ryb s negativním dopadem na
ekonomiku obce
c) Pozemky a Kostický rybník v k.ú. Kostice jsou v návrhu oblasti CHKO Soutok
naprosto okrajové a pro zařazení do návrhu nevidí zastupitelstvo obce žádný
důvod
Hlasování: 14 pro – 0 – 0

11. Diskuze
p. Cinádr – dotaz na termín výstavby hřiště ve sportovním areálu
p.Růžička – v letošním roce byla prioritou příprava pozemků Padělky, výstavba hřiště se
navrhuje do rozpočtu na příští rok, realizace závisí na finančních prostředcích
JUDr.Bradávková – dřívější výstavba nebyla možná, nutná změna územního plánu byla
pravomocná v červnu letošního roku, nyní probíhá stavební řízení. Bude žádáno o dotaci.
p.Hübner – poukazuje na parkování kamionů v obci, znečišťování prostranství naftou,
konkrétně na ul. Sportovní před stavebninami
- v obci není zákaz parkování kamionů
p.Cinádr, p. Král – veřejné prostranství před prodejnou stavebnin je soukromé vlastnictví
p.Mráz – Hlavní ulice – stromy byly vykáceny, parkuje zde hodně aut na veřejném
prostranství, na kolech vyváží hlínu na vozovku, znečišťují vozovku. Na ul.U stadionu je
neupravené prostranství u domu p. Baťky – sjednat nápravu
ing.Špánik – Hlavní ulice – výsadba stromořadí se mu nejeví jako vhodná, v prostoru jsou
vodovodní přípojky, hrozí nebezpečí narušení kořeny stromů
JUDr.Bradávková – studie výsadby řeší i zajištění ochrany vodovodu a kanalizace
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Ing.Špánik – volné pobíhání psů – v parku na konci psi znečišťují prostranství
p.Cinádr – u seníku pomohly zákazové cedulky, není tak silně znečištěn
JUDr.Bradávková – postih je možný, ale ze strany občanů není zájem o svědectví. Pokud
někdo uvidí občana se psem, který znečišťuje prostranství, je třeba to nahlásit na obecní úřad
včetně uvedení svědků, předá se přestupkové komisi.
p.Gajda – navrhuje při placení přidělit sáčky a lopatičku na uklízení
p.Tučková – na hřbitov umístit odpadkový koš na kalíšky od svíček
p.Král – pytel na hřbitově je, občané sem odhazují hořící svíčky, které pytel roztaví, ten se
následně rozsype
ing.Špánik – dotaz na Strategii rozvoje- zda se bude zastupitelstvo podle tohoto dokumentu
řídit, je zde zahrnuta výstavba kostela v obci, Kostelní jednota čeká na finanční podporu
JUDr.Bradávková – Strategie rozvoje není závazný dokument, je to vize, prioritou obce jsou
akce pro většinu občanů.

12. Závěr

Jednání zastupitelstva ukončila starostka obce v 19,25 hod.

Zapsala 17.12.2009 Hrdličková Ilona

Ověřovatelé:

………………………

……………………………
Eva Tučková

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

……………………………..
František Zima

…………………………
JUDr.Anna Bradávková,starostka
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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č.17 ze dne 14.12.2009

Zastupitelstvo obce:
bere na vědomí
- Zprávu o činnosti rady obce
- Rezignaci na funkci člena finančního výboru p.Jiřího Lernbechera
- Připomínky členů zastupitelstva obce a občanů

schvaluje
- program jednání zastupitelstva obce č. 17
- ověřovatele zápisu Evu Tučkovou, Františka Zimu
- rozhodnutí rady obce ze dne 29.9.2009 o nepřijatelnosti záměru výstavby BPS
v navrhovaném prostoru v k.ú. Kostice
- novelizaci Jednacího řádu zastupitelstva Obce Kostice a vydání v plném znění
- rozpočtové opatření č. 8/2009 v celkovém objemu 214.500,- Kč
- rozpočtové provizorium na rok 2010
- do funkce člena finančního výboru- ing. Lenka Valentová
- předsedkyni hlavní inventarizační komise – Marie Kosková
- rozšíření předmětu činnosti Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace, o
správu nebytových prostor ve vlastnictví obce
neschvaluje
- odůvodněnost námitky ing. Špánika proti zápisu z veřejného zasedání č. 16, bod
diskuze
-

návrh na zařazení pozemků v k.ú. Kostice v prostoru za řekou Kyjovkou a Kostický
rybník do CHKO Soutok z těchto důvodů:

a) Pozemky za řekou Kyjovkou – III. Zóna
- Jsou převážně ve vlastnictví fyzických osob v pronájmu právnické osoby.
Bez souhlasu vlastníků nevydá souhlas obec, došlo by k omezování pěstování
určitých plodin
- V prostoru vyvíjejí aktivity kynologové, myslivci a rybáři, aktivity by byly
omezovány.
b) Kostický rybník – II. Zóna
- Je ve vlastnictví obce v pronájmu právnické osoby.
Došlo by k redukci druhu a počtu chovaných ryb s negativním dopadem na
ekonomiku obce
c) Pozemky a Kostický rybník v k.ú. Kostice jsou v návrhu oblasti CHKO Soutok
naprosto okrajové a pro zařazení do návrhu nevidí zastupitelstvo obce žádný důvod

Pavel Růžička
místostarosta

JUDr.Anna Bradávková
starostka
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