Obec Kostice

Zápis č. 7
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
29.září 2015

Zápis č . 7 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 29.9.2015

Přítomno: 15 členů zastupitelstva obce
Hosté: SPU Břeclav – Zdeňka Trumpešová
Georeal, s.r.o. Plzeň – ing. Liška, ing. Nová
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č. 6

Jednání zastupitelstva obce zahájila v 18,00 hod. starostka obce JUDr.Anna Bradávková
konstatováním, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomno 15 členů ZO, je usnášení
schopné. Přivítala hosty.
Zapisovatelkou byla určena Ilona Hrdličková.
Mgr.Balga navrhuje doplnění bodu programu – zveřejňování všech smluv na webových stránkách
obce, zveřejňování všech výběrových řízení. Návrh byl podán po projednání přípravy zastupitelstva
radou, bude zahrnut v diskusi.
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu z
jednání ZO č. 6
2. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostice a přilehlých částí k.ú. Tvrdonice a
Lanžhot
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci budovy OÚ
4. Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav
5. Diskuse
6. Závěr
Usnesení 1a)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje program jednání zastupitelstva obce č.7
Hlasování: 15 pro - 0 – 0
Usnesení 1a) bylo schváleno.
Volba ověřovatelů zápisu:
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu ze zasedání č.7. Navrženy
byly Táňa Dvořáčková, Mgr.Vladimíra Požgayová
Usnesení lb)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje ověřovatele zápisu p. Dvořáčkovou Táňu,
Mgr.Požgayovou Vladimíru
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 1b) bylo schváleno.
JUDr. Bradávková zkonstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6 byl řádně ověřen
panem Kaňou, panem Mrákavou, nebyly k němu vzneseny připomínky, zápis je schválen.

2. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostice a přilehlých částí k.ú. Tvrdonice a Lanžhot
S Komplexními pozemkovými úpravami seznámil Ing.Liška – firma Georeal.
Předmětem jednání je Aktualizace plánu společných zařízení v rámci KPÚ a návrh nového umístění
pozemků Obce Kostice v rámci KPÚ.
Plán společných zařízení byl zastupitelstvem obce schválen 27.1.2014. předmětem dnešního jednání
je jeho aktualizace. Materiály pro jednání byly předány. Ing.Liška předvedl aktualizaci přímo v
mapách.
Dotazy:
p.Baťka – dotaz na obchvat Břeclavi
Ing.Liška – katastru obce se dotýká jen okrajově
p.Helešic – šířka cest v návaznosti na možnost budování cyklostezek – ke Tvrdonicím, k Břeclavi
Ing.Liška – ke Tvrdonicím není součástí KPÚ, šířka cest je cca 4 m, u větších cest 6 – 7 m,
zpracováno podle projektové dokumentace
Mgr.Balga – zatravnění Štěpnice, budování remízků
Ing.Liška – z důvodů protipovodňových opatření – požadavek Krajského úřadu, odb.životního
prostředí, jedná se o lokality důležité z hlediska ochrany přírody, mělo by být zatravněno
p.Janulík – v minulosti v tomto prostoru byly svodnice, louky, pastviny
p.Čížová – zda je možnost zveřejnit mapy na webových stránkách obce
Ing.Liška – technicky není problém
Mgr.Požgayová – bonita Štěpnice
Ing.Liška – různá – 4,50 Kč, 9,-, 12,p.Baťka – kdo určuje bonitu
Iing.Liška – složení půdy určuje Výzkumný ústav meliorací půdy, následně Ministerstvo financí
stanovuje cenu, podle oceňovací vyhlášky.
Rozmístění pozemků Obce Kostice– ing. Liška předvedl na mapách konkrétní rozmístění pozemků
obce, podle skutečného stavu dojde k obnově katastrálního operátu, aktualizace mapy
Dr.Bradávková – předpokládala, že se zruší dvojí řada číslování pozemků
ing.Liška – stavební pozemky budou mít i nadále pozn. „st“, čísla zůstávají zachována, v dohledné
době se budou pozemky přečíslovávat, číselnou řadu přidělí Katastrální úřad
Usnesení 2a)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje aktualizaci Plánu společných zařízení v rámci
Komplexních pozemkových úprav v k.ú.Kostice a přilehlých částí k.ú.Tvrdonice a Lanžhot
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 2a) bylo schváleno.
Usnesení 2b)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje nové rozmístění pozemků ve vlastnictví Obce Kostice v
rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú.Kostice a přilehlých části k.ú. Tvrdonice a
Lanžhot
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 2b) bylo schváleno
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci budovy OÚ
S návrhem dodatku seznámil místostarosta p.Růžička, vysvětlil jednotlivé položky dodatku.
Mgr.Balga – dotaz na elektro
p.Růžička – jedná se o změnu osvětlení, slaboproud, přívodní trubky, wifi signál do zasedacích

místností
Mgr.Požgayová – zda jsou známi dodavatelé osvětlení
Dr.Bradávková – smlouva je uzavřena s firmou F&K&B, dále již nezasahujeme
Usnesení 3)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na
„Rekonstrukci budovy OÚ Kostice“
Hlasování: 12 pro – 0 proti – 3 se zdrželi
Usnesení 3 bylo schváleno.

4. Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav
Materiály členové zastupitelstva obdrželi v předstihu, podrobně seznámila JUDr.Bradávková.
Akce meziobecní spolupráce, o které bylo jednáno na zasedání ZO č.6 ve věci „bezpečnostního
deštníku“, pokračovala dalším neoficiálním setkáním představitelů obcí v územním obvodu ORP
Břeclav dne 10.9.2015. Z původních bodů meziobecní spolupráce byl původně vybrán jeden, a to
zmíněný „bezpečnostní deštník“. K tomuto návrhu projektu tři obce předložily záporné stanovisko,
kladně se vyjádřily pouze města Břeclav a Valtice, u ostatních nebylo zatím rozhodnuto, zřejmě k
realizaci nedojde.
Proto byl na uvedeném zasedání předložen opět celý akční plán s tím, aby ZO tento projednalo a
vyjádřilo se, zda se obec zapojí.
Žádá členy zastupitelstva o vyjádření, ve které části by se mohla obec zapojit.
p.Baťka – souhlasí se zapojením, ale ne do všech bodů, kulturní spolupráce, ale ne např.společný
pronájem tělocvičen
p.Helešic – v oblasti MŠ by byla vhodná spolupráce /umístění dětí v průběhu školních prázdnin/
Dr.Bradávková – je možná dohoda s Obcí Tvrdonice
p.Helešic – v tom případě se nemusí řešit přes Břeclav
Mgr.Balga – otázka cyklostezek – pokud dojde k zapojení i okolních obcí, nejen Břeclavi a LVA,
byla by možná spolupráce
p.Helešic – bez spolupráce okolních obcí není budování cyklostezek reálné, zjistit v jakém rozsahu
by se týkalo nás
Mgr.Požgayová – spolupráce v bodu 11 – nakládání s odpady, jsme členem DSO Čistý Jihovýchod
Dr.Bradávková – DSO Čistý Jihovýchod je vytvořen na dobu určitou po dobu udržitelnosti projektu
p.Helešic – turistická agentura se nás netýká /bod5/
Dr.Bradávková přednesla návrh na usnesení
Usnesení 4)
Zastupitelstvo Obce Kostice neschvaluje zapojení Obce Kostice do projektu „Akční plán
rozvoje územního správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav“
– mateřské školy řešit samostatně s Obcí Tvrdonice
– cyklostezky – zjistit podmínky pro možnost spolupráce okolních obcí
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 4 bylo schváleno.
5. Diskuse
Mgr.Balga
– návrh na zveřejňování všech smluv na webových stránkách obce

návrh na zveřejňování všech výběrových řízení na webových stránkách obce,
obojí do 30 dnů od podepsání smluv a výběrových řízení, zveřejnit od 1.1.2015, po
rekonstrukci OÚ
p.Růžička – pro potřeby OÚ byla zakoupena multifunkční tiskárna, po dobu rekonstrukce OÚ není
zapojena do sítě, není problém zveřejnit zpětně, dosavadní scaner není kapacitně dostačující.
Veřejné zakázky a výběrová řízení jsou k nahlédnutí na „profilu zadavatele Obce Kostice“
p.Helešic – o jak velké množství materiálu se jedná?, po zprovoznění multifunkčního zařízení
nevidí velké zatížení pro pracovníky
Dr.Bradávková – do 30 dnů od uzavření smlouvy a vyhotovení podkladů k výběrovému řízení se
bude zveřejňovat, v současné době by to byla zátěž pro pracovníky
Ing.Kotrba – doporučuje smlouvy konkretizovat, podle rozpočtových pravidel a registru smluv se
povinně zveřejňují smlouvy nad 50.000,p.Růžička – domnívá se, že budou zveřejňovány smlouvy na investiční akce, u ostatních smluv je
nutná ochrana osobních údajů
pBaťka – obce nad 5.000 obyvatel mají v povinnosti zveřejňovat smlouvy nad 50.000,- Kč,
doporučuje postupovat stejně
p.Růžička – doporučuje vzít návrh Mgr.Balgy na vědomí, do příštího jednání ZO upřesnit, jaké
smlouvy by se konkrétně zveřejňovaly
Dr.Bradávková – nehrozí nebezpečí z prodlení
Mgr.Balga – stahuje zpět svůj 1.návrh, navrhuje vyřazení, 2.návrh ponechat
–

Usnesení 5.1.)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje zveřejňování všech výběrových řízení do 30 dnů od
podepsání na webových stránkách obce zpětně od 1.1.2015, po ukončení rekonstrukce OÚ
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 5.1. bylo schváleno.
p.Svoboda – nový občan obce na ul.Tvrdonská, upozorňuje na neustálý zápach z kanalizace u
hřbitova, jsou zde ucpané dešťové kanály
Dr.Bradávková – tato problematika je v řešení, oprava nepomohla, s VaK Břeclav bylo jednáno o
instalaci pachových filtrů, dosud se tato možnost zjišťuje
– plánuje se úprava prostranství u hřbitova, s tím je spojena i oprava kanalizace, snažíme se o
nápravu, osobně sdělíme výsledek jednání
p.Růžička – čerpadla na kanalizaci jsou u stadionu, u hřbitova je přechod na tlakové potrubí, je to
svedeno k ČOV, zkoumalo se, zda není porucha stávající kanalizace, ta se neprokázala
p.Baťka – zda by nebylo vhodnější použít jiné poklopy – plné
p.Blažejová – plný poklop byl použit přímo u ní ve dvoře, situaci to nevyřešilo
Dr.Bradávková – do konce roku bude prováděna rekonstrukce vozovky na Břeclav, z toho důvodu
budou v letošním roce umístěny kolotoče v prostoru na stadionu. Po rekonstruované silnici budou
jezdit pouze autobusy, vozidla záchranné služby. Při jednání bylo žádáno, aby zůstala na vozovce
dělící čára, upravily se bouchající kanalizační poklopy.
p.Svoboda – dotaz na obchvat Břeclavi
Dr.Bradávková – připravuje se projekt na stavební povolení , nevíme, kdy proběhne realizace
p.Balga – zajištění bezpečnosti na vozovce při stavění máje
p.Růžička – hody pořádá Slovácký krúžek ve spolupráci s obcí, protože auta budou jezdit přes
Lanžhot, je požádána Správa a údržba silnic o organizaci dopravy při stavění máje, zajištěno
dopravní značení
p.Čížová – dotaz na kabelovou televizi a internet– zda by bylo možno zajistit servis 24 hod.
Dr.Bradávková – prověříme
p.Helešic – závadu nahlásit na hot-line
p.Čížová – závadu nahlásí, ale není provedeno, již asi před rokem nebyla práce firmou provedena

do konce, problémy nadále přetrvávají
p.Růžička – v těchto prostorách je problém se signálem, v současné době je kabel.televize v
náhradních prostorách, bude se předělávat, práce budou trvat asi dva dny s přerušováním vysílání,
doufá, že se vše dá do pořádku
p.Čížová – kabelová televize je převedena do optického kabelu, zda se počítá i s připojením
domácností
p.Růžička – optický kabel hradil provozovatel, připojení domácností by bylo nákladem obce, zatím
se neplánuje
p.Helešic – kdy bude jednání komise pro přípravu sportovně společenského centra
p.Růžička – připraví podklady, navrhne termín jednání – pravděpodobně po 15.říjnu
p.Zima – doporučuje důkladně projednat zveřejňování smluv na webových stránkách
p.Helešic – dotaz na příští termín jednání zastupitelstva
Dr.Bradávková – v návaznosti na projednání rozpočtu, pravděpodobně koncem listopadu nebo
začátkem prosince.
11. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila JUDr.Bradávková v 19.50 hod.

Zapsala: 30.9.2015 Hrdličková Ilona …...............................

Ověřovatelé: ….......................................
Dvořáčková Táňa

….....................................
Mgr.Požgayová Vladimíra

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

…..............................
datum

…................................
datum

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

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 7 ze dne 29.6.2015
Zastupitelstvo Obce Kostice:

schvaluje:
–
–
–
–
–
–

1a) program jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 7
1b) ověřovatele zápisu Dvořáčkovou Táňu, Mgr.Požgayovou Vladimíru
2a) aktualizaci Plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v
k.ú.Kostice a přilehlých částí k.ú.Tvrdonice a Lanžhot
2b) nové rozmístění pozemků ve vlastnictví Obce Kostice v rámci Komplexních
pozemkových úprav v k.ú.Kostice a přilehlých částí k.ú.Tvrdonice a Lanžhot
3) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Rekonstrukci budovy OU“
5.1. zveřejňování všech výběrových řízení do 30 dnů od podepsání na webových stránkách
obce, zpětně od 1.1.2015, po ukončení rekonstrukce OÚ

bere na vědomí:
–

připomínky zastupitelů a občanů

neschvaluje:
–

4) zapojení Obce Kostice do projektu „Akční plán rozvoje území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Břeclav“

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

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

