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Obec Kostice

Zápis č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce
10. prosince 2012
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Zápis o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 10.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno: 14 členů zastupitelstva obce /viz prezenční listina/
Omluven: Pavel Verbík
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení
zápisu z minulého jednání
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka v 18.00 hodin prohlášením, že
bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Kosticích. Dále
konstatovala, že je přítomno 14 členů zastupitelstva a je tedy usnášení schopné.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce byl řádně ověřen a nebyla proti
němu žádná námitka, zápis byl schválen. Dále navrhla doplnění programu: pod
bodem 7. projednat „Zapojení území obce do MAS pro přípravu ISÚ“, bod 8.
bude Diskuse, bod 9. Závěr
Zapisovatelkou jednání je pověřena Božena Balážová.
a/Program:
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu z
jednání ZO č.10
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 5/2012 a 6/2012
4. 4a) Rozpočet Obce Kostice na rok 2013
4b) Rozpočet KTV Kostice, p.o. na rok 2013
4c) Rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2013
4d) Rozpočet sociálního fondu na rok 2013
5. OZV č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Volba zástupce obce na valné hromady Honebního společenstva Kostice
7. Zapojení území obce do MAS pro přípravu ISÚ
8. Diskuse
9. Závěr

1a/Program:
Návrh na usnesení č. 1a)
ZO Kostice schvaluje navržený program.
Hlasování : 14 pro - 0 proti - 0 se zdržel
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Usnesení č. 1a) bylo schváleno.
1b/Volba ověřovatelů zápisu
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
10.zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: Lubomír Jaša, Hana Šimková
Návrh na usnesení č. 1b)
ZO Kostice schvaluje za ověřovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva obce pana
Lubomíra Jašu a paní Hanu Šimkovou.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 1b) bylo schváleno.
2. Zpráva o činnosti rady
Se zprávou o činnosti rady za uplynulé období od 10. zasedání ZO seznámil
místostarosta Pavel Růžička. Zpráva je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 2
ZO Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od 10. zasedání ZO
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3a/ Rozpočtové opatření č. 5/2012
S rozpočtovým opatřením č. 5/2012 seznámila členka rady obce paní Marie
Kosková. Toto projednala rada 24.10.2012, jedná se o opatření v objemu do
100tis.Kč a to je v kompetenci rady. Je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č.4a/
ZO Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2012 v objemu:
Příjmy: navýšení o 88.000,-Kč,
schválený rozpočet příjmů se zvýšil na 37.765.100,-Kč,
Výdaje: navýšení o 88.000,-Kč
schválený rozpočet výdajů se zvýšil na 58.811.100,-Kč
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3a/ bylo schváleno.
3b/ Rozpočtové opatření č. 6/2012
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S rozpočtovým opatřením seznámila členy ZO předsedkyně fin. výboru paní
Mgr. V.Požgayová. Toto je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 3b)
ZO Kostice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012 v objemu:
Příjmy se navyšují o 1 607 400,-Kč
Schválený rozpočet příjmů se zvyšuje na 39.372.500,-Kč.
Výdaje se snižují o 18.581.000,-Kč, schválený rozpočet výdajů se snižuje na
40.230.100,-Kč
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3b) bylo schváleno.
3c/ Pověření k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2012
JUDr. Bradávková - k 31.12.2012 je stanoveno vyrovnání všech položek
v rozpočtu obce. Vzhledem k tomu, že ZO již není plánováno a může do
31.12.2012 dojít ke změnám, navrhuji, aby ZO pověřilo radu obce k provedení
posledního rozpočtového opatření v roce 2012.
Návrh na usnesení č. 3c)
ZO Kostice pověřuje radu obce k provedení posledního rozpočtového opatření roku
2012 k vyrovnání položek.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3c) bylo schváleno
4. Rozpočet Obce Kostice na rok 2013, rozpočet Kabelové televize Kostice p.o.
na rok 2013, rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2013, rozpočet sociálního fondu
4a) Rozpočet Obce Kostice na rok 2013
S návrhem rozpočtu obce seznámila předsedkyně fin.výboru Mgr. Požgayová. Je
přílohou zápisu.Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce a ve finančním výboru.
Návrh na usnesení č.4a)
ZO Kostice schvaluje rozpočet Obce Kostice na rok 2013 v celkovém objemu:
Příjmy: 16.826.800,-Kč
Výdaje: 18.686.800,-Kč
Financování: zůstatek účtu: 3.900.000-Kč
Splátka úvěru: 1.800 000,-Kč
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Termínovaný vklad: 17.740 000,-Kč
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.
4b) Rozpočet Kabelové televize Kostice p.o. na rok 2013.
K bodu vystoupila předsedkyně fin. výboru Mgr. Požgayová. Rozpočet je přílohou
zápisu.
Návrh na usnesení č. 4b)
ZO Kostice schvaluje rozpočet Kabelové televize Kostice, p.o. na rok 2013,
v celkovém objemu:
příjmy : 778.500,-Kč, zůstatek z roku 2012 -20 000,-, příspěvek obce 50. 000,-Kč
výdaje: 848.500,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4b) bylo schváleno
4 c) Rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2013.
K bodu vystoupila předsedkyně fin. výboru Mgr. Požgayová. Rozpočet je přílohou
zápisu.
Návrh na usnesení č. 4c)
ZO Kostice schvaluje rozpočet Mateřské školy Kostice na rok 2013, příspěvkové
organizace, v celkovém objemu příjmy 290.000,-Kč, výdaje 1.140 000,-Kč,
příspěvek obce 850.000,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4c) bylo schváleno.
4d) Rozpočet sociálního fondu na rok 2013
S návrhem rozpočtu sociálního fondu vystoupila předsedkyně fin. výboru Mgr.
Požgayová. Tento je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 4d)
ZO Kostice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2013 v celkovém objemu
příjmy 44.000,-Kč, počáteční stav 36.000,-Kč, výdaje 80.000,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
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Usnesení č. 4d) bylo schváleno.
5) OZV č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
S návrhem vyhlášky vystoupil člen rady pan Jiří Cinádr.Vyhláška je přílohou
zápisu. Poplatky za odvoz TKO v roce 2013 budou činit 500,-Kč/osoba a rok .
Platnost od 1.1.2013.
JUDr. Bradávková – došlo k novelizaci zákona, proto jsme museli přistoupit
k vydání nové vyhlášky.
p. Jeřábková – dotaz, kolik bude činit úleva pro důchodce samostatně žijící
JUDr. Bradávková – 30%, avšak jejich důchod nesmí přesáhnout částku o 30%
životního minima.
Návrh na usnesení č. 5)
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Kostice č. 3/2012 o místním
poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 5) bylo schváleno.
6) Volba zástupce na valné hromady Honebního společenstva Kostice.
Dosud byl zástupcem na valných hromadách místostarosta pan Pavel Růžička.
Rada obce podává návrh,aby zastupoval obec na valných hromadách Honebního
společenstva Kostice, radní pan Jiří Janulík. Honitba je i na obecních pozemcích.
Návrh na usnesení č. 6)
ZO Kostice schvaluje zástupce obce na valných hromadách Honebního
společenstva Kostice pana Jiřího Janulíka.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 6) bylo schváleno
7) Zapojení území obce Kostice do MAS pro přípravu ISÚ
Jiří Janulík - Obec Kostice je zapojena v Místní akční skupině (MAS) Dolní
Morava, je to prostřednictvím Regionu Podluží. Zástupce této akční skupiny sdělil
obci, že dotace z EU podle stávajících pravidel končí v roce 2013 a nové pravidla
budou stanovena na léta 2014-2020. Podle těchto pravidel bude možnost žádat o
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dotaci z EU a to obec, právnické i fyzické osoby v obci pouze v případě zapojení
do MAS a v souladu s Integrovanou strategií území, která se bude připravovat
v roce 2013. Stručná informace byla zastupitelstvu předána. Z uvedeného důvodu
je třeba, je-li zájem, aby zastupitelstvo obce schválilo zapojení do tohoto projektu.
Návrh na usnesení č. 7)
ZO Kostice vyjadřuje souhlas se zapojením území obce Kostice do území
působnosti Místní akční skupiny Dolní Morava, IČO: 26667401 a dále souhlasí
s přípravou Integrované strategie území (ISÚ) na území obce Kostice.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 7) bylo schváleno
8. Diskuse
p. Růžička – podal informace o přípravě nové knihy pod názvem „Kostice na
přelomu tisíciletí“, v současnosti je již podáno cca 90% příspěvků, které se
zpracovávají, připravuje se obrazová příloha. Vše probíhá za spolupráce s Dr.
Kordiovským.
JUDr. Bradávková – součastí knihy bude i CD, toto je již natočeno.
p. Cinádr – popřál k vánočním svátkům a novému roku všem občanům
9. Závěr
JUDr. Bradávková popřála občanům za celé vedení obce, krásné vánoce, hodně
zdraví, pohody a šťastný nový rok. Poděkovala za vstřícný přístup a ukončila
jednání zastupitelstva Obce Kostice v 19.00 hod.
Zapsala: Balážová Božena …………………………………
Ověřovatelé:
…………………………
Lubomír Jaša

………………….............
Hana Šimková

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

……………………………….
JUDr. Anna Bradávková
starostka
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