Obec Kostice

Zápis č.10
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
10. září 2012
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Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 10.9.2012
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluven: Radim Blažej

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č.9

Jednání zastupitelstva obce zahájila v 18.00 hod. starostka obce JUDr.Anna Bradávková
konstatováním, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomno 14 členů ZO,
omluven p.Radim Blažej, je usnášení schopné.
Zapisovatelkou byla určena Ilona Hrdličková.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu
z jednání ZO č. 9
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 3/2012 a 4/2012
4. Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod
5. Stav požární ochrany v obci Kostice
6. Kupní smlouvy na prodej pozemků parcelních čísel 903/74, 2806/9, 895/10, 926/24
a 54/7, v počtu 3 smlouvy
7. Kupní smlouvy na koupi pozemků v lokalitě Padělky II., v počtu 8 smluv
8. Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě
Padělky II., v počtu 9 smluv
9. Diskuse
10. Závěr

Usnesení 1a)
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 1a) bylo schváleno
Návrh na ověřovatele zápisu: Tréšková Emilie, Mrákava František
Usnesení 1b)
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Tréškovou Emilii, Mrákavu Františka
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 1b) bylo schváleno
JUDr.Bradávková zkonstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9 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.
Usnesení 2)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 2 bylo schváleno
3. Rozpočtové opatření č.3/2012 a 4/2012
Rozpočtové opatření č. 3/2012 bylo schváleno radou obce 18.7.2012, rozpočet příjmů a
výdajů se neupravuje, jedná se o úpravu položek.

Usnesení 3 a)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2012, rozpočet příjmů a
výdajů se neupravuje, jedná se o úpravu položek
Hlasování: 14 pro – 0 - 0
Usnesení 3a) bylo schváleno
Návrh na rozpočtové opatření č. 4/2012 přednesla předsedkyně finančního výboru
Mgr.Požgayová, návrh je přílohou zápisu.

Usnesení 3 b)
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 –
Příjmy – zvýšení o 90. 000,-Kč, schválený rozpočet příjmů se zvýší na 37.677.100,- Kč
Výdaje – zvýšení o 90.000,- Kč, schválený rozpočet výdajů se zvýší na 58.723.100,- Kč
hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 3b) bylo schváleno

4. Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod
Se závěrečným účtem DSO Čistý Jihovýchod za rok 2011 seznámila radní p.Marie Kosková,
zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení 4)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2011
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 4 bylo schváleno.
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5. Stav požární ochrany v obci
Zprávu o stavu požární ochrany v obci přednesl radní p.Cinádr Jiří, zpráva je přílohou zápisu.

Usnesení 5)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v obci
Hlasování: 14 pro - 0 – 0
Usnesení 5 bylo schváleno

6. Kupní smlouvy na prodej pozemků parcelních čísel 903/74, 2806/9, 895/10, 926/24 a
54/7, v počtu 3 smlouvy
S návrhem kupních smluv seznámil radní p.Jiří Janulík.
- a) Kupní smlouva na prodej části obecního pozemku parc.č. PK 903/1, dle
geometr.plánu parc.č. 903/74 a 2806/9, kupující RWE Gas Storage, Praha, v ceně
350,- Kč za m2

Usnesení 6a)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 903/74 a 2806/9
v k.ú. Kostice, prodávající Obec Kostice, kupující RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, kupní
cena 350,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 6a) bylo schváleno
-

b) Kupní smlouva na prodej obecního pozemku parc.č. 926/24 a části obecního
pozemku parc.č. PK 920/1, dle geometr.plánu parc.č. 895/10, k.ú. Kostice

Usnesení 6b)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 895/10 a 926/24
v k.ú.Kostice, prodávající Obec Kostice, kupující RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, kupní
cena 300,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 6b) bylo schváleno
-

c) kupní smlouva na prodej části pozemku parc.č. 54/2 dle geometr.plánu parc.č. 54/7
v k.ú. Kostice

Usnesení 6c)
zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 54/7 v k.ú.
Kostice, prodávající Obec Kostice, kupující František Balga, kupní cena 50,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 -0
Usnesení 6c) bylo schváleno

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

7. Kupní smlouvy na koupi pozemků v lokalitě Padělky II., v počtu 8 smluv
S návrhem kupních smluv seznámil místostarosta Pavel Růžička
a) Kupní smlouva p.č. PK 145/1 v k.ú.Kostice, prodávající Marie Balážová, kupní cena
51,40 Kč/m2, porosty dle znaleckého posudku

Usnesení 7a)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. PK 145/1 v k.ú.
Kostice, prodávající Marie Balážová, kupující Obec Kostice, kupní cena 51,40 Kč/m2,
porosty dle znaleckého posudku
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7a) bylo schváleno
b) Kupní smlouva p.č. PK 145/2 v k.ú.Kostice, prodávající Vladislav Baláž, kupní cena
51,40 Kč/ m2, porosty dle znaleckého posudku
Usnesení 7b)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. PK 145/2 v k.ú.
Kostice, prodávající Vladislav Baláž, kupující Obec Kostice, kupní cena 51,40 Kč/m2,
porosty dle znaleckého posudku
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7b) bylo schváleno

c) Kupní smlouva p.č. 146/2 a 146/3 v k.ú. Kostice, prodávající Jan Janulík a Jiří Janulík,
kupní cena 51,40 Kč/m2, porosty dle znaleckého posudku
Usnesení 7c)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. 146/2 a 146/3
v k.ú. Kostice, prodávající Jan Janulík a Jiří Janulík, kupující Obec Kostice, kupní cena
51,40 Kč/m2, porosty dle znaleckého posudku
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7c) bylo schváleno
d) Kupní smlouva p.č. 150/1 v k.ú. Kostice, prodávající Zbyněk Popek, kupní cena 51,40
Kč/m2
Usnesení 7d)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. 150/1 v k.ú.
Kostice, prodávající Zbyněk Popek, kupující Obec Kostice, kupní cena 51,40 Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7d) bylo schváleno
e) Kupní smlouva p.č. 152/1 a PK 152/2 v k.ú.Kostice, prodávající Leoš Čerovský, kupní
cena 51,40 Kč/m2, porosty dle znaleckého posudku
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Usnesení 7e)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. 152/1 a PK
152/2 v k.ú. Kostice, prodávající Leoš Čerovský, kupující Obec Kostice, kupní cena
51,40 Kč/m2, porosty dle znaleckého posudku
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7e) bylo schváleno

f) Kupní smlouva p.č. 153/1, 153/2 a 153/3 v k.ú. Kostice, prodávající Svatava
Rašovská, kupní cena 51,40 Kč/m2, porosty dle znaleckého posudku
Usnesení 7f)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. 153/1, 153/2 a
153/3 v k.ú. Kostice, prodávající Svatava Rašovská, kupující Obec Kostice, kupní cena
51,40 Kč/m2, porosty dle znaleckého posudku
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7f) bylo schváleno
g) Kupní smlouva p.č. 155/1,155/2 a PK 1772, vše k ½ a pozemku parc.č. PK 1767 k ¼
v k.ú. Kostice, prodávající Anna Končelíková, kupní cena za pozemky parc.č. 155/1 a
155/2 ve výši 51,40 Kč/m2, za ostatní 10,- Kč/m2
Usnesení 7g)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 155/1,155/2 a PK
1772, vše k ½ a pozemku parc.č. PK 1767 k ¼ v k.ú. Kostice, prodávající Anna
Končelíková, kupující Obec Kostice, kupní cena za pozemky parc.č. 155/1 a 155/2 ve
výši 51,40 Kč/m2, za ostatní 10,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7g) bylo schváleno
h) Kupní smlouva p.č. 155/1,155/2 a PK 1772, vše k ½ a pozemku parc.č. PK 1767 k ¾
v k.ú. Kostice, prodávající Martin Tuček, kupní cena za pozemky parc.č. 155/1 a
155/2 ve výši 51,40 Kč/m2, za ostatní 10,- Kč/m2, porosty dle znaleckého posudku
Usnesení 7h)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 155/1,155/2 a PK
1772, vše k ½ a pozemku parc.č. PK 1767 k ¾ v k.ú. Kostice, prodávající Martin Tuček,
kupující Obec Kostice, kupní cena za pozemky parc.č. 155/1 a 155/2 ve výši 51,40
Kč/m2, za ostatní 10,- Kč/m2, porosty dle znaleckého posudku
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7h) bylo schváleno
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8. Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Padělky
II., v počtu 9 smluv

Návrhy budoucích kupních smluv přednesla starostka obce JUDr.Bradávková.
a) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy pozemek p.č. 3980, budoucí kupující
Jarmila Jindrová, kupní cena 99,- Kč/m2
Usnesení 8a)
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej
pozemku dle geomet.plánu parc. č. 3980 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec
Kostice, budoucí kupující Jarmila Jindrová, kupní cena 99,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8a) bylo schváleno
b) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek p.č. 3988, budoucí kupující
Marie Balážová, kupní cena 99,- Kč/m2
Usnesení 8b)
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej
pozemku dle geomet.plánu parc. č. 3988 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec
Kostice, budoucí kupující Marie Balážová, kupní cena 99,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8b) bylo schváleno
c) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek p.č. 3981, budoucí kupující
Vladislav Baláž, kupní cena 99,- Kč/m2
Usnesení 8c)
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej
pozemku dle geomet.plánu parc. č. 3981 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec
Kostice, budoucí kupující Vladislav Baláž, kupní cena 99,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8c) bylo schváleno
d) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek p.č. 3993, budoucí kupující
Jiří Janulík, kupní cena 99 Kč.-/m2
Usnesení 8d)
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej
pozemku dle geomet.plánu parc. č. 3993 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec
Kostice, budoucí kupující Jiří Janulík, kupní cena 99,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8d) bylo schváleno

e) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek p.č. 3991, budoucí kupující
Zbyněk Popek, kupní cena 99,- Kč/m2
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Usnesení 8e)
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej
pozemku dle geomet.plánu parc. č. 3991 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec
Kostice, budoucí kupující Zbyněk Popek, kupní cena 99,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8e) bylo schváleno
f) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek p.č. 3985, budoucí kupující
Leoš Čerovský, kupní cena 99,- Kč/m2
Usnesení 8f)
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej
pozemku dle geomet.plánu parc. č. 3985 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec
Kostice, budoucí kupující Leoš Čerovský, kupní cena 99,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8f) bylo schváleno

g) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek p.č. 3982, budoucí kupující
Svatava Rašovská, kupní cena 99,- Kč/m2
Usnesení 8g)
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej
pozemku dle geomet.plánu parc. č. 3982 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec
Kostice, budoucí kupující Svatava Rašovská, kupní cena 99,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8g) bylo schváleno

h) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek p.č. 3984, budoucí kupující
Anna Končelíková, kupní cena 99,- Kč/m2
Usnesení 8h)
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej
pozemku dle geomet.plánu parc. č. 3984 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec
Kostice, budoucí kupující Anna Končelíková, kupní cena 99,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8h) bylo schváleno

ch) smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek p.č. 3992, budoucí kupující
Martin Tuček, kupní cena 99,- Kč/m2

Usnesení 8ch)
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej
pozemku dle geomet.plánu parc. č. 3992 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec
Kostice, budoucí kupující Martin Tuček, kupní cena 99,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8ch) bylo schváleno
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9. Diskuse

p.Jeřábková – navrhuje obnovit vysílání záznamů z akcí v obci v kabelové televizi
JUDr.Bradávková – připomíná zhotovení podkladů pro novou knihu
p.Pražák – výkup pozemku od p.Haramiové pro využití na parkování na hřbitově – je v řešení,
došlo k nesrovnalostem ve výměře pozemku

10. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončila JUDr.Bradávková v 19,30 hod.

Zapsala 11.9.2012 Hrdličková Ilona

Ověřovatelé:

………………………

……………………………
Emilie Tréšková

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

……………………………..
František Mrákava

…………………………
JUDr.Anna Bradávková,starostka
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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č.10 ze dne 10.9.2012

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje
- 1a) program jednání zastupitelstva obce č. 10
- 1b) ověřovatele zápisu Emilii Tréškovou, Františka Mrákavu
- 3b) rozpočtové opatření č. 4/2012
- 6a) kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 903/74 a 2806/9 v k.ú. Kostice,
prodávající Obec Kostice, kupující RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, kupní cena 350,Kč/m2
- 6b) kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 895/10 a 926/24 v k.ú.Kostice,
prodávající Obec Kostice, kupující RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, kupní cena 300,Kč/m2
- 6c) kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 54/7 v k.ú. Kostice, prodávající Obec
Kostice, kupující František Balga, kupní cena 50,- Kč/m2
- 7a) kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. PK 145/1 v k.ú. Kostice, prodávající
Marie Balážová, kupující Obec Kostice, kupní cena 51,40 Kč/m2, porosty dle
znaleckého posudku
- 7b) kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. PK 145/2 v k.ú. Kostice, prodávající
Vladislav Baláž, kupující Obec Kostice, kupní cena 51,40 Kč/m2, porosty dle
znaleckého posudku
- 7c) kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. 146/2 a 146/3 v k.ú. Kostice, prodávající
Jan Janulík a Jiří Janulík, kupující Obec Kostice, kupní cena 51,40 Kč/m2, porosty dle
znaleckého posudku
- 7d) kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. 150/1 v k.ú. Kostice, prodávající
Zbyněk Popek, kupující Obec Kostice, kupní cena 51,40 Kč/m2
- 7e) kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. 152/1 a PK 152/2 v k.ú. Kostice,
prodávající Leoš Čerovský, kupující Obec Kostice, kupní cena 51,40 Kč/m2, porosty
dle znaleckého posudku
- 7f) kupní smlouvu na koupi pozemku parc.č. 153/1, 153/2 a 153/3 v k.ú. Kostice,
prodávající Svatava Rašovská, kupující Obec Kostice, kupní cena 51,40 Kč/m2,
porosty dle znaleckého posudku
- 7g) kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 155/1,155/2 a PK 1772, vše k ½ a pozemku
parc.č. PK 1767 k ¼ v k.ú. Kostice, prodávající Anna Končelíková, kupující Obec
Kostice, kupní cena za pozemky parc.č. 155/1 a 155/2 ve výši 51,40 Kč/m2, za ostatní
10,- Kč/m2
- 7h) kupní smlouvu ns koupi pozemku p.č. 155/1,155/2 a PK 1772, vše k ½ a pozemku
parc.č. PK 1767 k ¾ v k.ú. Kostice, prodávající Martin Tuček, kupující Obec Kostice,
kupní cena za pozemky parc.č. 155/1 a 155/2 ve výši 51,40 Kč/m2, za ostatní 10,Kč/m2, porosty dle znaleckého posudku
- 8a) smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej pozemku dle geomet.plánu
parc. č. 3980 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec Kostice, budoucí kupující
Jarmila Jindrová, kupní cena 99,- Kč/m2
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-

-

-

-

-

-

-

-

8b) smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej pozemku dle geomet.plánu
parc. č. 3988 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec Kostice, budoucí kupující
Marie Balážová, kupní cena 99,- Kč/m2
8c) smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej pozemku dle geomet.plánu
parc. č. 3981 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec Kostice, budoucí kupující
Vladislav Baláž, kupní cena 99,- Kč/m2
8d) smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej pozemku dle geomet.plánu
parc. č. 3993 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec Kostice, budoucí kupující Jiří
Janulík, kupní cena 99,- Kč/m2
8e) smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej pozemku dle geomet.plánu
parc. č. 3991 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec Kostice, budoucí kupující
Zbyněk Popek, kupní cena 99,- Kč/m2
8f) smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej pozemku dle geomet.plánu
parc. č. 3985 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec Kostice, budoucí kupující Leoš
Čerovský, kupní cena 99,- Kč/m2
8g) smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej pozemku dle geomet.plánu
parc. č. 3982 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec Kostice, budoucí kupující
Svatava Rašovská, kupní cena 99,- Kč/m2
8h) smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej pozemku dle geomet.plánu
parc. č. 3984 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec Kostice, budoucí kupující Anna
Končelíková, kupní cena 99,- Kč/m2
8ch) smlouvu o uzavření budoucí kupní smluvy na prodej pozemku dle geomet.plánu
parc. č. 3992 v k.ú. Kostice, budoucí prodávající Obec Kostice, budoucí kupující
Martin Tuček, kupní cena 99,- Kč/m2

bere na vědomí
- 2) zprávu o činnosti rady
- 3a) rozpočtové opatření č. 3/2012
- 4) Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2011
- 5) zprávu o stavu požární ochrany
- 9) připomínky občanů

Pavel Růžička
místostarosta

JUDr.Anna Bradávková
starostka
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