Obec Kostice

Zápis č. 7
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
23. ledna 2008

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 23.1.2008
Přítomno: 13 členů zastupitelstva, omluvena p. Palkovičová
p. Cinádr

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu
z posledního zasedání ZO
Jednání zastupitelstva obce zahájila v 18.00 hod. starostka obce JUDr.Anna Bradávková
konstatováním, že je přítomno 13 členů ZO, je usnášení schopné. Zápis z posledního jednání
zastupitelstva obce byl řádně ověřen, nebyla proti němu vznesena žádná připomínka. Toto
jednání zastupitelstva je považováno za mimořádné z důvodu nutnosti schválení zástavního
práva na budovu obce.
Zapisovatelkou byla určena Ilona Hrdličková
Starostka navrhla doplnění programu:
Bod 4) Zařazení do změny č. 3 ÚPN SÚ Kostice dílčí změnu pro silniční obchvat města
Břeclav.
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení
zápisu z posledního zasedání ZO
2. Zpráva o výsledku finanční kontroly akce „Výstavba BDS Kostice“
3. Rozpočtová opatření č. 4/2007 a č. 5/2007
4. Zařazení do změny č. 3 ÚPN SÚ Kostice dílčí změnu pro silniční obchvat města
Břeclav
5. Diskuse
6. Závěr
Usnesení 1a/
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Návrh na ověřovatele zápisu: p. Kosková Marie, p. Šrámek František
Usnesení 1b/
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Koskovou, p. Šrámka
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
2. Zpráva o výsledku finanční kontroly akce „Výstavba BDS Kostice“
JUDr. Bradávková – byla provedena kontrola akce Ministerstvem financí, nebylo zjištěno
porušení závazných podmínek opravňujících použití finančních prostředků.
Následnou kontrolou Finančním úřadem Břeclav byly nalezeny dvě závady, na základě
kterých Finanční úřad nařídil odvod do státního rozpočtu. Rada požádala Ministerstvo financí
o prominutí platby, do doby vyřízení žádosti je nutné uzavřít zástavní smlouvu na majetek
obce – rada navrhuje budovu č.p. 445 – Obecní úřad.
Usnesení 2 a)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu FÚ Břeclav o výsledku kontroly akce
„Kostice, okr. Břeclav, výstavba BDS“ a žádost o prominutí odvodu dotace
adresovanou MF ČR

Hlasování: 13 pro – 0 - 0
Usnesení 2 b)
Zastupitelstvo obce schvaluje zastavení nemovitosti ve vlastnictví obce Kostice, objektu
č.p. 445.
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
3 Rozpočtová opatření č. 4/2007 a č. 5/2007
Návrh rozpočtových opatření přednesla předsedkyně finančního výboru p. Kosková. Návrhy
jsou přílohou zápisu.
Usnesení 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007 v celkové hodnotě 599.900,Kč, rozpočtové opatření č. 5/2007 bez změny hodnoty
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
4. Zařazení do změny č. 3 ÚPN SÚ Kostice dílčí změnu pro silniční obchvat Města
Břeclav
JUDr.Bradávková – dne 17.1.2008 požádal MěÚ Břeclav, odbor regionálního rozvoje o
zařazení do Změn č.3 ÚPN SÚ Kostice část silničního obchvatu Města Břeclav, která
zasahuje do k.ú. Kostice. Mapka plánovaného obchvatu je přiložena, podrobnější informace
podal místostarosta p. Pavel Růžička.
Usnesení 4
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje zařadit do změn č. 3 ÚPN SÚ Kostice změnu,
která spočívá v zakreslení silničního obchvatu Města Břeclav do územního plánu SÚ
Kostice. Trasa obchvatu (I/55) je součástí ÚP VÚC Břeclavsko, ÚPN SÚ Kostice bude
upraven v souladu s tímto ÚP VÚC.
Hlasování: 13 pro – 0 – 0

4. Diskuse
Ing.Špánik – dotaz kdo je zodpovědný za závady, které při kontrole našel finanční úřad –
zodpovědná je rada obce

4. Závěr
Jednání zastupitelstva ukončila starostka obce v 18,30 hod.

Zapsala 24.1.2008 Hrdličková Ilona ………………………
Ověřovatelé: …………………………… ……………………………..
Kosková Marie Šrámek František

…………………………….. …………………………
JUDr.Anna Bradávková, starostka Pavel Růžička, místostarosta

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 7 ze dne 23.1.2008
Zastupitelstvo obce:
bere na vědomí
• zprávu Finančního úřadu Břeclav o výsledku kontroly akce „Kostice,
okr. Břeclav, výstavba BDS“ a žádost o prominutí odvodu dotace
adresovanou MF ČR

schvaluje
• program jednání zastupitelstva obce
• ověřovatele zápisu p. Koskovou Marii, p. Šrámka Františka
• zastavení nemovitosti ve vlastnictví Obce Kostice, objekt č.p. 445
• rozpočtové opatření č. 4/07 v objemu 599.900,- Kč, rozpočtové opatření
č. 5/07 bez změny hodnoty
• zařadit do změn č. 3 ÚPN SÚ Kostice změnu, která spočívá v zakreslení
silničního obchvatu Města Břeclav do územního plánu SÚ Kostice.
Trasa obchvatu (I/55) je součástí ÚP VÚC Břeclavsko, ÚPN SÚ Kostice
bude upraven v souladu s tímto ÚP VÚC.

JUDr.Anna Bradávková Pavel Růžička
Starostka místostarosta

