Obec Kostice

Zápis č. 5
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
29.června 2015

Zápis č . 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 29.6.2015

Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce
omluven – Dvořáčková Táňa, Blažejová Naděžda – dostaví se později
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č. 4

Jednání zastupitelstva obce zahájila v 18,00 hod. starostka obce JUDr.Anna Bradávková
konstatováním, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomno 13 členů ZO, 2 členky jsou
omluveny – dostaví se později, je usnášení schopné.
Zapisovatelkou byla určena Ilona Hrdličková.
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu z
jednání ZO č. 4
2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO č.4
3. Závěrečný účet Obce Kostice za rok 2014
4. Závěrečný účet DSO Region Podluží za rok 2014
5. Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2014
6. Schválení účetní závěrky Obce Kostice za rok 2014
7. a) Rozpočtové opatření č. 5/2015
b) Rozpočtové opatření č. 6/2015
8. OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Kostice
9. Směrnice č. 16 pro poskytování programových dotací
10. Diskuse
11. Závěr
p.Helešic – navrhuje doplnění o usnesení – nebude jako další bod, ale v rámci diskuse
Usnesení 1a)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje program jednání zastupitelstva obce č.5
Hlasování: 13 pro - 0 – 0
Usnesení 1a) bylo schváleno.
Usnesení lb)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje ověřovatele zápisu p. Mgr.Balgu Libora, Baťku
Vlastislava
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 1b) bylo schváleno.
JUDr. Bradávková zkonstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 byl řádně ověřen,
nebyly k němu vzneseny připomínky, zápis je schválen.

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO č.4
Se zprávou seznámil přítomné místostarosta p.Pavel Růžička. Zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení 2)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ZO č.4
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 2 bylo schváleno.
3. Závěrečný účet Obce Kostice za rok 2014
S návrhem Závěrečného účtu Obce Kostice za rok 2014 seznámila předs.finančního výboru Mgr.
Požgayová, návrh je přílohou zápisu.
18,20 hod. se dostavila členka zastupitelstva obce Táňa Dvořáčková
Usnesení 3)
Zastupitelstvo Obce Kostice po projednání závěrečného účtu vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením Obce Kostice za rok 2014, a to bez výhrad
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 3 bylo schváleno.

4. Závěrečný účet DSO Region Podluží za rok 2014
Se závěrečnýcm účtem DSO Region Podluží seznámil místostarosta Pavel Růžička. Závěrečný účet
je přílohou zápisu.
Usnesení 4)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Regionu Podluží za rok
2014
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 4 bylo schváleno.
5. Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod za rok 2014
Se závěrečným účtem DSO Čistý jihovýchod za rok 2014 seznámila starostka JUDr.Bradávková.
Závěrečný účet je přílohou zápisu.
Dr.Bradávková – do DSO Čistý jihovýchod je obec zapojena z důvodů likvidace biologického
odpadu – obec plán svozu plní
Mgr.Balga – pokud se neplní jsou možné sankce? - ano
Mgr.Požgaová – pokud by občané měli vlastní kompostéry, také by obec plán svozu neplnila
Usnesení 5)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod za rok
2014
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 5 bylo schváleno.

6. Schválení účetní závěrky Obce Kostice za rok 2014
S návrhem účetní závěrky seznámila předsedkyně fin.výboru Mgr.Požgayová, zpráva je přílohou
zápisu.
18,40 hod. se dostavila členka zastupitelstva obce Naděžda Blažejová
Usnesení 6)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje účetní závěrku Obce Kostice za rok 2014, hospodářský
výsledek ve výši 10.086.888,87 Kč bude převeden na účet 432 300 – nerozdělený zisk
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 6 bylo schváleno.
7. a) Rozpočtové opatření č. 5/2015
S návrhem rozpočtového opatření č. 5/2015 seznámila radní p.Kosková, návrh je přílohou zápisu.
p.Rozsypal, p. Baťka – dotaz na opravu komunikace ke sběrnému dvoru
Dr.Bradávková – letos se budou provádět jen nezbytně nutné opravy, nová cesta je v dlouhodobém
výhledu, je možná po dokončení komplexních pozemkových úprav, které vyřeší vlastnictví
pozemků, realizace včetně kanalizace
Usnesení 7a)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2015
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 7a) bylo schváleno.
7. b) Rozpočtové opatření č. 6/2015
S návrhem rozpočtového opatření č.6/2015 seznámila předs.finančního výboru Mgr.Požgayová,
návrh je přílohou zápisu.
Mgr.Balga – dotaz na počet psů v útulku
Dr.Bradávková – pouze 1, ale platí se asi 3.000,- měsíčně, vždy zkoušíme zjistit majitele v okolních
obcích, až v případě nezjištění se umístí pes v útulku
Usnesení 7b)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015, příjmy se zvyšují o
418.900,- Kč, celkový rozpočet příjmů se zvýší na 18.616.100,- Kč, výdaje se zvyšují o
418.900,- Kč, celkový rozpočet výdajů se zvýší na 47.616.100,- Kč
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 7b) bylo schváleno.

8. OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kostice
S návrhem vyhlášky seznámil radní p.Janulík, návrh vyhlášky je přílohou zápisu.
Jedná se o novelizaci stávající vyhlášky, nové názvy druhů odpadů.
Usnesení 8)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Kostice
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 8 bylo schváleno.

9. Směrnice č. 16 pro poskytování programových dotací
S návrhem směrnice seznámil radní p.Cinádr. Směrnice je přílohou zápisu.
Dr.Bradávková – program bude vyvěšen 1.7.2015
Mgr.Balga – může být dotace pouze neinvestiční nebo i na materiál, rozepsat jednotlivě?
Dr.Bradávková – jsou možné obě možnosti
Usnesení 9)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje Směrnici č.16 pro poskytování programových dotací
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 9 bylo schváleno.

10. Diskuse
p.Helešic – předkládá návrh na usnesení – na jednání rozšířené rady byly vzneseny připomínky ke
stavbě společensko sportovního centra. Dosud na ně nebylo reagováno. Navrhuje vytvořit komisi
při zastupitelstvu obce, která by se projektem SSC detailně zabývala a dala zastupitelstvu
doporučení, jak dále s tímto projektem naložit.
Dr.Bradávková – v letošním roce je naplánováno 6 investičních akcí, rada vzala připomínky na
vědomí, v současné době byla tato akce odložena, v rámci zastupitelstva se bude znovu projednávat
návrh, studie, jednání s projektanty, počítá se s dalšími jednáními ve druhé polovině letošního roku.
p.Baťka – také doporučuje, aby se všechny návrhy vzaly v potaz
p.Růžička – jedná se o velkou stavbu, musí rozhodovat všichni členové zastupitelstva, ne pouze
rada, vytvoří se přípravná komise, je zájem, aby tato stavba byla vybudována ku prospěchu všech
občanů.
Mgr.Balga má názor, že v rozšířené radě nemají všichni členové stejné pravomoci, lépe vytvořit
komisi ze členů zastupitelstva
Dr.Bradávková – plánuje se v příštím měsíci další zastupitelstvo, zde se budou projednávat interiéry
obecního úřadu, komplexní pozemkové úpravy, meziobecní spolupráce, může se zahrnout i otázka
SSC. V současné době se připravuje oprava fasády ČOV, začala rekonstrukce obecního úřadu, vše

je časové náročné, výstavba SSC se odsouvá
Mgr.Balga – dotaz na platnost stavebního povolení
Dr.Bradávková – platnost do konce příštího roku, nehrozí prodlení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh p.Helešice, bude zařazeno na jednání příštího ZO.
Mgr.Požgaová – dotaz, zda členové zastupitelstva obdrží návrh vizualizace interiérů OU - ano
p.Rozsypal – dotaz na financování rekonstrukce
Dr.Bradávková – bude podána výzva podnikatelům, pak bude navrženo rozpočtové opatření
Mgr.Požgayová – výběrové řízení je časově náročné, zda se to stihne v termínu
p.Janulík – 1.7.2015 se sejde sbor zástupců vlastníků pozemků ke komplexním pozemkovým
úpravám
Dr.Bradávková – pouze jeden vlastník pozemků s KPÚ nesouhlasí, pokud se odvolá, schvalování se
protáhne, s firmou Georeal je dobrá zkušenost
– podala informace k územnímu plánu – na schválení se stále čeká
– podala informace k obchvatu Břeclavi – ochranáři dali negativní stanovisko, čeká se na nové
vyjádření
p.Blažejová – problémy s VaK Břeclav – musí si náhradu škody vyjednat sami s VaK Břeclav, obec
nebude do této záležitosti zasahovat
Dr.Bradávková – pachové filtry do kanalizace na ul.Tvrdonská – bylo jednáno s VaK Břeclav, je v
řešení
Mgr.Požgayová – dotaz na terénní úpravy na hřbitově
Dr.Bradávková – za hřbitovní zdi byla navezena hromada hlíny se stavební sutí, zeď vlhla, hrozilo
zřícení, bylo nutno odstranit
p.Smolík – dotaz na internetové připojení přes kabelovou televizi firmou Selfnet, na minulém
jednání bylo řečeno, že k žádné změně nedojde, firma provozuje internet na majetku obce bez
výběrového řízení, firma RTV5 neposlala uživatelům výpověď smlouvy.
p.Růžička – připojení k internetu nemůže provozovat sama obec, proto byla uzavřena smlouva s
RTV5, ve smlouvě bylo uvedeno, že RTV5 může provozovat prostřednictvím třetí strany. Předtím
službu poskytovala sama RTV5, firma Selfnet financovala v obci optický kabel. Při jednání s
firmou Selfnet a RTV5 bylo zjištěno, že RTV5 nakupovala data od společnosti Selfnet. Firmě
Selfnet bylo vytknuto jednání vůči občanům, kdy bez vědomí obce zaslala dopisy o změně
poskytovatele internetu. Dodatek ke smlouvě byl následně uzavřen, internet bude poskytovat firma
Selfnet, nikdo další už do sítě nepůjde. Společnost může využít i vysílání kabelové televize. Tento
přístup nebyl smlouvou zakázán.
Dr.Bradávková – obec pouze pronajímá síť, ostatní je záležitostí občanů a firmy, smlouva je na
dobu neurčitou.
Mgr.Požgayová – firma RTV5 již nedostává platby za internet, ve smlouvě upozornila firma Selfnet
na ukončení stávajících smluv.
11. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila JUDr.Bradávková v 19.20 hod.

Zapsala: 30.6.2015 Hrdličková Ilona …...............................

Ověřovatelé: ….......................................
Mgr.Balga Libor

….....................................
Baťka Vlastislav

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

…..............................
datum

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

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

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 5 ze dne 29.6.2015
Zastupitelstvo Obce Kostice:
schvaluje:
– 1a) program jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 5
– 1b) ověřovatele zápisu Mgr.Balgu Libora, Baťku Vlastislava
– 3) Závěrečný účet Obce Kostice za rok 2014
– 6) účetní závěrku Obce Kostice za rok 2014
– 7b) rozpočtové opatření č. 6/2015 – příjmy se zvyšují o 418.900,- Kč, celkový rozpočet
příjmů se zvýší na 18.616.100,- Kč, výdaje se zvyšují o 418.900,- Kč, celkový rozpočet
výdajů se zvýší na 47.616.100,- Kč
– 8) OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kostice
– 9) Směrnici č. 16 pro poskytování programových dotací
bere na vědomí:
– 2) zprávu o činnosti rady obce
– 4) Závěrečný účet DSO Region Podluží za rok 2014
– 5) Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod za rok 2014
– 7a) rozpočtové opatření č. 5/2015
– 10) připomínku p.Helešice
–
připomínky ostatních členů ZO a občanů

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

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

