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Obec Kostice

Zápis č. 19
ze zasedání zastupitelstva obce
22. září 2014
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Zápis o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 22.9.2014
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno: 14 členů zastupitelstva obce
/viz prezenční listina/
Omluvena: Ivona Nešporová
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 13 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.
Zapisovatelkou jednání je pověřena Božena Balážová.
a/Program:
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu
ZO č. 18
2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO
3. Rozpočtové opatření č. 8/2014
4. Pozemky:
a) prodej pozemku parc. č. 54/9, o výměře 45m² v k.ú. Kostice
b) koupě pozemku parc. č.PK 864/5, o výměře 498m² v k.ú. Kostice
c) prodej části pozemku parc. č. st.965 o výměře 3,0m2 a parcela č. 2815/94 o výměře
16,0m² v k.ú. Kostice
d) směna pozemku parc. č.165, o výměře 1573 m², za pozemek parc. č. 304, o výměře
2043 m² v k.ú. Kostice
e) směna pozemku parc. č.54/2, o výměře 107 m², za pozemek parc. č. st. 878, o
výměře 90 m² v k.ú. Kostice
5. Diskuse
6. Závěr

1a/Program:
Návrh na usnesení č. 1a)
ZO Kostice schvaluje navržený program.
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Hlasování : 13 pro - 0 - 0
Usnesení č. 1a) bylo schváleno.
1b/Volba ověřovatelů zápisu
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
19.zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: pan Lubomír Jaša a pan Ladislav
Kocián.
Návrh na usnesení č. 1b)
ZO Kostice schvaluje za ověřovatele zápisu 19. zasedání zastupitelstva obce pana
Lubomíra Jašu a pana Ladislava Kociána.
Hlasování: 13 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 1b) bylo schváleno.
2. Zpráva o činnosti rady
Se zprávou o činnosti rady za uplynulé období od 18. 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 18. zasedání ZO
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3. Rozpočtové opatření č. 8/2014
S rozpočtovým opatřením č. 8/2014 seznámila předsedkyně fin.výboru Mgr.
Blažková. Toto přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č.3
ZO Kostice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 v objemu:
Příjmy se zvyšují o 231.200,-Kč
Celkový rozpočet příjmů se zvyšuje na 36.390.700,-Kč
Výdaje se zvyšují o 231.200,-Kč,
Celkový rozpočet výdajů se zvyšuje, na 60.304.900,-Kč
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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V 18.10 se dostavil člen zastupitelstva pan Pavel Verbík.
4. Pozemky
K bodu vystoupil člen rady pan Jiří Janulík, smlouvy jsou přílohou zápisu.
4a) Prodej pozemku parcela č. 54/9, o výměře 45m2, v k.ú. Kostice.
Rada obce předkládá ZO k projednání návrh smlouvy na prodej pozemku parcela č.
54/9, v k.ú. Kostice o výměře 45m2, na ulici Krátká, navržená cena 100,-Kč/m2.
Návrh na usnesení č. 4a)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění kupní smlouvu na prodej pozemku
parcela č. 54/9, o výměře 45m2, v k.ú. Kostice, prodávající Obec Kostice, kupující
František Balga, kupní cena 100,-Kč/m2.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.
4b) Koupě pozemku parcela č. PK 864/5, o výměře 498m2, v k.ú. Kostice
Rada obce předkládá návrh smlouvy na koupi pozemku PK 864/5, o výměře
498m2, k.ú. Kostice, prodávající Ilona Darmovzalová, Božena Gálová, Petr Šebesta
a Jan Zlámal. Jedná se o pozemek, který obec potřebuje pro vybudování nového
chodníku z ulice Nová na ul. Břeclavská. Navržená cena je 100,-/m2.
Návrh na usnesení č. 4b)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění kupní smlouvu na koupi pozemku
parcela č. PK 864/5, o výměře 498m2, v k.ú. Kostice, prodávající Ilona
Darmovzalová, Božena Gálová, Petr Šebesta a Jan Zlámal, kupující Obec Kostice,
kupní cena 100,-Kč/m2.
Hlasování: 14pro – 0 – 0
Usnesení č. 4b) bylo schváleno.
4c) Prodej pozemků parcela č. st. 965 o výměře 3,0m2 a parcela č. 2815/94 o
výměře 16m2, v k.ú. Kostice.
Rada obce předkládá ZO k projednání návrh smlouvy na prodej pozemků parcela
st. 965 o výměře 3,0m2 a parcela č. 2815/94 o výměře 16m2. Jedná se o pozemek
na ulici Krátká u garáže manželů Navrátilových.
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Návrh na usnesení č. 4c)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění kupní smlouvu na prodej pozemků
parcela č. st. 965, o výměře 3,0m a p.č. 2815/94, o výměře 16,0m2, k.ú. Kostice,
prodávající Obec Kostice, kupující Jan Navrátil a Božena Navrátilová, kupní cena
100,-Kč/m2.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4c) bylo schváleno.
4d) Směna pozemku parcela č. 165, o výměře 1573m2, za pozemek parcela č.
304, o výměře 2043m2, v k.ú. Kostice
Rada obce předkládá návrh směnné smlouvy na směnu pozemku parcela č. 165, o
výměře 1573m2, v k.ú. Kostice, který je ve vlastnictví obce za pozemek parcela č.
304, o výměře 2043m2, k.ú. Kostice, který je ve vlastnictví JUDr. Antonína
Rozbroje, pozemek se nachází pod sokolovnou. Rozdíl ve výměře pozemků bude
doplacen, návrh je 100,-Kč/m2.
Mgr. Požgayová – v jaké lokalitě se nachází obecní pozemek.
JUDr. Bradávková – jedná se o pozemek, který se nachází v lokalitě Padělky – 3.
etapa.
Návrh na usnesení č. 4d)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění směnnou smlouvu na směnu pozemku
parcela č. 165, o výměře 1573m2, v k.ú. Kostice, ve vlastnictví Obce Kostice, za
pozemek parcela č. 304, o výměře 2043m2, v k.ú. Kostice, ve vlastnictví JUDr.
Antonína Rozbroje. Rozdíl ve výměře pozemků doplatí obec v ceně 100,-Kč/m2.
Hlasování: 14pro – 0 – 0
Usnesení č. 4d) bylo schváleno.
4e) Směna pozemku parcela č. 54/2, o výměře 107m2, za pozemek parcela č. st.
878, o výměře 90m2, v k.ú. Kostice
Rada obce předkládá návrh směnné smlouvy na směnu pozemku parcela č. 54/2, o
výměře 107m2, v k.ú. Kostice, který je ve vlastnictví obce za pozemek parcela č.
st.878, o výměře 90m2, k.ú. Kostice, který je ve vlastnictví Miloslava Vališe.
Rozdíl ve výměře pozemků bude doplacen Miloslavem Vališem, návrh je 100,Kč/m2.
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p. Čermáková – kde se nachází pozemek p.č. st. 878
JUDr. Bradávková – jedná se o pozemek na jehož části stojí sociální zařízení
v areálu TJ Sokol.
Návrh na usnesení č. 4d)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění směnnou smlouvu na směnu pozemku
parcela č. 54/2, o výměře 107m2, v k.ú. Kostice, ve vlastnictví Obce Kostice, za
pozemek parcela č. st. 878, o výměře 90m2, v k.ú. Kostice, ve vlastnictví Miloslava
Vališe, který doplatí obci rozdíl ve výměře pozemků v ceně 100,-Kč/m2.
Hlasování: 12pro – 2 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 4d) bylo schváleno.
5. Diskuse
p. Kosková – seznámila s peticí Svazu měst a obcí, jehož je obec členem a vyzvala
občany o podporu petice, jejímž účelem je dosáhnout větší ekonomické podpory
měst a obcí ze strany státu, k řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních
záležitostí.
p. Cinádr – seznámil přítomné s poděkováním redakce Malovaného kraje za
peněžní příspěvek na činnost.
JUDr. Bradávková – jednalo se o příspěvek ve výši 3000,-Kč.
JUdr. Bradávková – seznámila přítomné s akcemi, které byly uskutečněny a které
jsou ve fázi přípravy za uplynulé volební období 2010 – 2014.
Poděkovala všem radním, členům zastupitelstva, předsedům finančního a
kontrolního výboru, komisím - sociální, kulturní,sportovní a všem občanům, kteří
se zapojili do činnosti obce.
p. Verbík – ČOV je v majetku obce, ale ve správě VaK, proč nepřispívají i na
opravy, když si účtují vodné a stočné.
JUDr. Bradávková – VaK zasílá roční vyúčtování, zisk z provozování je malý.
p. Ciprysová – na ulici Krátká je nová pěkná cesta, ale po dešti neodtéká voda,
kanály jsou nad úrovní komunikace.
JUDr. Bradávková – bude prověřeno
6. Závěr
JUDr. Bradávková poděkovala členům zastupitelstva a občanům za aktivní
přístup k jednání a ukončila zasedání zastupitelstva Obce Kostice v 18.45 hod.
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Zapsala: Balážová Božena …………………………………
Ověřovatelé:

…………………………
Lubomír Jaša

………………….............
Ladislav Kocián

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

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

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

