Obec Kostice

Zápis č.12
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
4. března 2013
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Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 4.3.2013
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Neomluvena: Čermáková Ivana

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č.11

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, později
se dostaví p.Nešporová, neomluvena p.Čermáková Ivana, je usnášení schopné.
Zapisovatelkou byla určena Ilona Hrdličková.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu
z jednání ZO č. 11
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 1/2013
4. Rozpočtový výhled na léta 2013-2015
5. Inventarizační zpráva za rok 2012
6. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999
Sb.
7. Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
8. Informace společnosti Hantály, a.s.
9. Diskuse
10. Závěr

Usnesení 1a)
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 1a) bylo schváleno
Návrh na ověřovatele zápisu: Blažej Radim, Verbík Pavel
Usnesení 1b)
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Blažeje Radima, Verbíka Pavla
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 1b) bylo schváleno
JUDr.Bradávková zkonstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11 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.
Dotaz občana p.Zimy na protipovodňová opatření Města Břeclav– bude zodpovězeno
v diskusi.
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.1/2013
Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2013 přednesla předsedkyně finančního výboru
Mgr.Požgayová, návrh je přílohou zápisu.
Dostavila se členka zastupitelstva p.Nešporová.
Usnesení 3)
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 –
Příjmy – snížení o 5.200,-Kč, schválený rozpočet příjmů se snižuje na 16.821.600,- Kč
Výdaje – snížení o 5.200,- Kč, schválený rozpočet výdajů se sníží na 18.681.600,- Kč
Financování – snížení o 470.000,- Kč
hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 3) bylo schváleno
Z důvodu špatného sečtení hlasů bylo provedeno opakované hlasování ke schválení
rozpočtového opatření č. 1/2013
Hlasování: 13 pro – 1 proti – 0 se zdržel
Usnesení 3) bylo schváleno

4. Rozpočtový výhled na léta 2013 - 2015
S návrhem rozpočtového výhledu na léta 2013 – 2015 seznámila předsedkyně finančního
výboru Mgr.Požgayová. Návrh je přílohou zápisu.
Usnesení 4)
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na léta 2013 - 2015
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 4) bylo schváleno.
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5. Inventarizační zpráva za rok 2012
Inventarizační zprávu přednesla předsedkyně kontrolního výboru Ivona Nešporová, zpráva je
přílohou zápisu.

Usnesení 5)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí inventarizační zprávu Obce Kostice za rok 2012 –
nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
Hlasování: 14 pro - 0 – 0
Usnesení 5) bylo schváleno

6. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb.
S návrhem zprávy seznámil radní p.Cinádr, zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení 6)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu o poskytnutých informacích podle
zákona č. 106/1999 Sb.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 6) bylo schváleno

7. Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Radní Jiří Janulík – do zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byl zahrnut
návrh Obce Kostice na vyřešení sjezdu z dálnice u Kostic – pro obec je to velký přínos –
omezení průjezdu kamionů přes obec, zvýšení bezpečnosti občanů i majetků

Usnesení 7)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zařazení požadavku Obce Kostice „prověřit možné
napojení na dálnici D2 u obce Kostice“ do zadání Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7) bylo schváleno
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8. Informace společnosti Hantály, a.s.

Radní p.Kosková seznámila se zprávou a.s. Hantály o provozování společnosti. Zpráva je
přílohou zápisu.
Usnesení 8)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace společnosti Hantály, a.s. Velké Pavlovice
o provozování společnosti
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8) bylo schváleno

9.

Diskuse

Pavel Růžička – vysvětlila návrhy protipovodňových opatření města Břeclav, které rada obce
Kostice zamítla
První návrh se týkal prostoru v okolí Kyjovky a naší ČOV, povodňová voda za Břeclavi by se
vypouštěla v prostoru kolem ČOV, zde se plánuje rybník, není v souladu s územním plánem
obce, rada vydala nesouhlasné stanovisko
Druhý návrh se týkal prostoru kolem „kostické váhy“, je zde průmyslová zóna, opět by došlo
k zaplavení ploch od Břeclavi až k těmto prostorám. Rada s tímto návrhem rovněž nesouhlasí,
podala návrh posunout záplavovou plochu více k Břeclavi.
p.Zima – při protipovodňových opatřeních by mohlo dojít k vyčištění a prohloubení koryta
Kyjovky
- Prohloubení koryta Kyjovky protipovodňová studie neřešeí
JUDr.Bradávková – rekultivace uzavřené skládky – byla přislíbena dotace, bez které by
nebylo možno tuto rekonstrukci provést, bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele
projektů, realizace by měla být koncem roku
- Hrobová místa – v průběhu roku budou uzavírány nové smlouvy na užívání hrobových míst
na místním hřbitově
-p.Požgayová – byla provedena rekonstrukce kapličky sv.Terezie – opadává omítka –
reklamovat
- bude prověřeno, případně reklamováno, kolem kapličky je ve špatném stavu i vozovka –
voda stříká na fasádu, byla požádána Správa a údržba silnic o opravu komunikace
-p.Cinádr – poděkoval přítomným za účast na zastupitelstvu – občané mají dotazy a
připomínky pouze na ulici, na schůze se pak nedostaví, aby mohl být problém projednán
-p.Valová – bytový dům pro seniory – zatéká na balkóně, opadává omítka – bude prošetřeno,
reklamováno
-p.Králová – problémy s mládeží v nočních hodinách za bytovkou na ul.Nová – děti 7,8. tříd,
jejich totožnost nezná, rodiče si nelze předvolat, již několikrát zde zasahovala Policie, dětem
se nedá domluvit, je třeba ihned volat Policii 158
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-p.Verbík – co konkrétně bude doplněno na dětské hřiště – lezecká stěna a pergola proti slunci
-p.Zima – pro rekultivaci skládky využít zeminu, uloženou pod sokolovnou
- Pavel Růžička – při jednání bude tato možnost navržena, na skládku bude potřeba velké
množství zeminy, bude zde vybudován lesopark
p.Zima – dotaz na výsledek turnaje v kuželkách
p.Růžička – v letošním ročníku turnaje O holbu starosty Lanžhota v kuželkách obec obsadila
4. a 5.místo společně s Týncem
p.Král – za místní rybáře dotaz na plánovaný rybník pod sokolovnou – tato akce je výhledově
v programu, v letošním roce není v rozpočtu, realizace bude záviset na finančních
prostředcích obce, v územním plánu je tako stavba zahrnuta

10. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončila JUDr.Bradávková v 19,00 hod.

Zapsala 5.3.2013 Hrdličková Ilona

Ověřovatelé:

………………………

……………………………
Blažej Radim

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

……………………………..
Verbík Pavel

…………………………
JUDr.Anna Bradávková,starostka
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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č.12 ze dne 4.3.2013

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje
- 1a) Program jednání zastupitelstva obce č. 12
- 1b) Ověřovatele zápisu Blažeje Radima, Verbíka Pavla
- 3) Rozpočtové opatření č. 1/2013
- 4) Rozpočtový výhled na léta 2013 - 2015

bere na vědomí
- 2) Zprávu o činnosti rady
- 5) Inventarizační zprávu za rok 2012
- 6) Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím podle zák.č. 106/1999 Sb.
- 7) Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
- 8) Informace společnosti Hantály, a.s.
- 9) Připomínky občanů

Pavel Růžička
místostarosta

JUDr.Anna Bradávková
starostka
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