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Obec Kostice

Zápis č. 17
ze zasedání zastupitelstva obce
14. dubna 2014
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Zápis o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne14.4.2014
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno: 14 členů zastupitelstva obce /viz prezenční listina/
Omluvena: Nešporová Ivona

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.
Zapisovatelkou jednání je pověřena Božena Balážová.
Dále požádala o doplnění programu, bod 10) zní – „Zpráva o postupu pořizování
ÚP Kostice a rozhodnutí o dalším postupu podle §56 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů“., dále bude
sledovat bod 11) Diskuse a bod 12) Závěr
1a/ Doplnění programu:
Návrh na usnesení č. 1a/
ZO Kostice schvaluje doplnění programu dle návrhu.
Hlasování : 14 pro - 0 proti - 0 se zdržel
Usnesení č. 1a/ bylo schváleno.

1b/Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu z
jednání ZO č. 16
2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO
3. Oprava rozpočtového opatření č.1/2014 na správné položky
4. Rozpočtové opatření č. 2/2014, č. 3/2014 a č. 4/2014
5. Rozpočtový výhled Obce Kostice na léta 2014 – 2017
6. Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2013
7. Inventarizační zpráva za rok 2013 k 31.12.2013
8. Nové úplné znění Zakladatelské listiny a Stanov dobrovolného svazku obcí Regionu
Podluží
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9. Kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 2815/92, 2815/93 a 3987 a na koupi pozemků
parc.č. st. 565/3, parc.č. 1002/9, 1002/19, 1002/30, 1002/45, 1088/152 a 977/57
10. Zpráva o postupu pořizování ÚP Kostice a rozhodnutí o dalším postupu podle §56 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
11. Diskuse
12. Závěr

1b/ Program:
Návrh na usnesení č. 1a/
ZO Kostice program jednání ZO č. 17.
Hlasování : 14 pro - 0 proti - 0 se zdržel
Usnesení č. 1b/ bylo schváleno.

1c/Volba ověřovatelů zápisu
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
17.zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: p. Pavel Verbík a p. Emilie
Tréšková.
Návrh na usnesení č. 1c/
ZO Kostice schvaluje za ověřovatele zápisu 17. zasedání zastupitelstva obce pana
Pavla Verbíka a paní Emilii Tréškovou.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 1c/ bylo schváleno.
2. Zpráva o činnosti rady obce
Se zprávou o činnosti rady obce za uplynulé období od 16. zasedání ZO
seznámil místostarosta Pavel Růžička. Zpráva je přílohou zápisu.
Dotaz k bodu 2.
p. Verbík – zda bude řešena i oprava kanálů na ul. Krátká, voda teče do kopce
p. Růžička – veškeré připomínky budou řešeny s firmou, která bude stavbu
provádět – fi Likomstav.
Návrh na usnesení č. 2
ZO Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od 16. zasedání ZO
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Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3. Oprava rozpočtového opatření č. 1/2014 na správné položky
JUDr. Bradávková – KÚ JMK, ekonomický odbor upozornil obec, že
v rozpočtovém opatření č. 1/2014 je třeba provést opravu na správné položky a
opravu předložit na vědomí ZO. Opravené rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 3
ZO Kostice bere na vědomí opravu rozpočtového opatření č. 1/2014 na správné
položky.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Rozpočtová opatření
4a/ Rozpočtové opatření č. 2/2014
S rozpočtovým opatřením č. 2/2014 seznámila členka rady obce paní Marie
Kosková. Toto schválila rada 26.2.2014. Je přílohou zápisu.
Dotaz k bodu 4a)
p. Rozsypal – co je to projekt demolice, částka je vysoká
JUDr. Bradávková – jedná se o projekt na demolici stávajících budov ve
sportovním areálu, prostor bude pro nové sportovně společenské centrum. Projekt
vyžaduje stavební úřad.
Návrh na usnesení č. 4a/
ZO Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4a/ bylo schváleno.
4b/ Rozpočtové opatření č. 3/2014
S rozpočtovým opatřením seznámila členy ZO členka rady p. Marie Kosková.
Toto je přílohou zápisu. Rozpočtové opatření 3/2014 bylo schváleno radou obce
dne 12.3.2014.
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Návrh na usnesení č. 4b)
ZO Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2014.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4b/ bylo schváleno.
4c/ Rozpočtové opatření č. 4/2014
S rozpočtovým opatřením vystoupila předsedkyně finančního výboru Mgr.
Vladimíra Požgayová. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. Rozpočtové
opatření projednala rada obce dne 26.3.2014 a finanční výbor 27.3.2014. Příjmy a
výdaje beze změn.
Návrh na usnesení č. 4c/
ZO Kostice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4c/ bylo schváleno
5. Rozpočtový výhled Obce Kostice na léta 2014 - 2017
p. Pavel Růžička – zpracování rozpočtového výhledu ukládá zákon. Rozpočtový
výhled je přílohou zápisu. Rozpočtový výhled byl projednán v radě obce dne
26.3.2014 a ve finančním výboru dne 27.3.2014.
Návrh na usnesení č. 5
ZO Kostice schvaluje rozpočtový výhled Obce Kostice na léta 2014-2017
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
6. Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2013
p. Jiří Cinádr – se zprávou seznámil přítomné a tato je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 6
ZO Kostice bere na vědomí Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok
2013.
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Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7. Inventarizační zpráva za rok 2013 k 31.12.2013
K bodu vystoupila předsedkyně fin. výboru Mgr. Požgayová. Inventarizační zpráva
je přílohou zápisu, zpráva byla projednána v radě obce dne 29.1.2014.
Inventarizační komise složené z členů finančního a kontrolního výboru byly řádně
proškoleny. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Návrh na usnesení č. 7
ZO Kostice schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2013 k 31.12.2013,
inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Nové úplné znění Zakladatelské listiny a Stanov dobrovolného svazku
obcí Regionu Podluží
JUDr. Bradávková – vedení Regionu Podluží předkládá obci k projednání a
schválení zastupitelstvem obce nové úplné znění citovaných dokumentů. Změnu, tj.
vydání nového úplného znění ukládá nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Vedle
uvedených dokumentů musí být schválena i spolupráce s jednotlivými obcemi
Regionu Podluží.
Návrh na usnesení č.8a/
ZO Kostice schvaluje spolupráci s obcí Dolní Bojanovice, obcí Hrušky, obcí
Josefov, obcí Ladná, městem Lanžhot, obcí Lužice, obcí Mikulčice, městysem
Moravská Nová Ves, obcí Moravský Žižkov, obcí Prušánky, obcí Nový
Poddvorov, obcí Starý Poddvorov, obcí Tvrdonice, obcí Týnec v dobrovolném
svazku obcí Region Podluží, IĆ: 686 50 284, se sídlem Náměstí 177, 691 51
Lanžhot.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 8a/ bylo schváleno.
Návrh na usnesení č.8b/
ZO Kostice schvaluje nové úplné znění zakladatelské listiny dobrovolného svazku
obcí Region Podluží, IČ: 686 50 284, se sídlem Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
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v přiloženém znění.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 8b/ bylo schváleno
Návrh na usnesení č.8c/
ZO Kostice schvaluje nové úplné znění stanov dobrovolného svazku obcí Region
Podluží, IČ: 686 50 284, se sídlem Náměstí 177, 691 51 Lanžhot v přiloženém
znění.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 8c/ bylo schváleno
9. Kupní smlouvy
K bodu jednání vystoupil pan Jiří Janulík. Smlouvy jsou přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 9a/
ZO Kostice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parcela č. 2815/92 a
2815/93 v k.ú. Kostice, prodávající Obec Kostice, kupující Libor Prokop, kupní
cena 50,-Kč/m2.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 9a/ bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 9b/
ZO Kostice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parcela č. 3987 v k.ú.
Kostice, prodávající Obec Kostice, kupující Petra Trčková, kupní cena 400,-Kč/m2.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 9b/ bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 9c/
ZO Kostice schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parcela č. st. 565/3,
parcela č. 1002/9, 1002/19, 1002/30, 1002/45, 1088/152 a 977/57 v k.ú. Kostice,
prodávající Marie Jurasová k 3/16 a Anna Trčková k 3/16, kupující Obec Kostice,
kupní cena 1,-Kč/m2.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
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Usnesení č. 9c/ bylo schváleno.
10. Zpráva o postupu pořizování Územního plánu Kostice a rozhodnutí o
dalším postupu podle §56 zákona č. 183/2006 Sb.
K bodu jednání vystoupila starostka obce JUDr. Anna Bradávková. Materiály
k bodu jednání jste obdrželi a jsou přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 10a/
ZO Kostice bere na vědomí Zprávu o postupu pořizování územního plánu Kostice,
včetně Vyhodnocení a vypořádání stanovisek, připomínek, konzultací po
společném jednání ve smyslu §50, odst. 2až4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č.10a/ bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 10b/
ZO Kostice rozhoduje o dalším postupu pořizování územního plánu Kostice podle
§56 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu /dále jen stavební
zákon/, ve znění pozdějších předpisů a to: Návrh územního plánu upravit a
dopracovat, včetně doplnění vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí a jeho zapracování do návrhu územního plánu v souladu s Vyhodnocením
uvedeného v příloze č. 1 a 2. Dopracovaný a upravený návrh územního plánu
Kostice opakovaně projednat dle §50 stavebního zákona.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č.10b/ bylo schváleno
10. Diskuse
JUDr. Bradávková – seznámila s harmonogramem akcí nejbližším stavebních prací.
p. Růžička – plánovaná rekultivace skládky by měla započít v nejbližších dnech,
zemina uložená pod sokolovnou bude odvezena v rámci rekultivace na skládku.
p. Šimková – dotaz, proč při sečení trávy kolem parkoviště na Lanžhotské se
neseče i kousek trávníku u transformátoru
JUDr. Bradávková – bude projednáno s pracovníky obce, kteří zeleň udržují.
p. Rozsypal – jak má postupovat, aby mu bylo přiděleno číslo popisné na objekt
k podnikání
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p. Hrdličková – musí být předloženo stavební povolení a kolaudační souhlas od
stavebního úřadu
p. Rozsypal – upozorňuje na nadměrné parkování automobilů na ulici U stadionu
JUDr. Bradávková – tento problém se týká celé obce, postupně jej řešíme, žádá o
další návrh k řešení problému
p. Růžička – počet aut narůstá, v současné době se řeší a připravuje realizace
odstavných stání u „Seníku“ a u rybníka.
JUDr. Bradávková – parkování v ulici U stadionu bude řešeno po vybudování
sportovně-společenského centra, jehož součástí jsou i parkovací plochy.
p. Rozsypal – navrhuje, aby v areálu bývalého ZD byly pojmenovány ulice,
problém doručování zásilek podle GPS.
JUDr. Bradávková – tato připomínka byla projednána, návrh byl, aby toto
podnikatelé řešili směrovými tabulkami, můžeme se ale k této věci vrátit.
p.Růžička – chápe tento problém a bere návrh na označení ulice „Průmyslová“
k dalšímu projednání

10. Závěr
JUDr. Bradávková poděkovala za aktivní přístup a ukončila jednání
zastupitelstva Obce Kostice v 19.10 hod.

Zapsala: Balážová Božena …………………………………
Ověřovatelé:

…………………………
Pavel Verbík

………………….............
Emilie Tréšková

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

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