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Obec Kostice

Zápis č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce
27. dubna 2015
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Zápis o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 27.4.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno: 15 členů zastupitelstva obce /viz prezenční listina/
Omluven: 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 a zveřejněno, že je přítomno 15 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 3) rozdělit na 3a) rozpočtové opatření č.
3/2015 a 3b) Rozpočtové opatření 4/2015
1a) Doplnění programu:
Návrh na usnesení č. 1a)
ZO Kostice schvaluje doplnění programu dle návrhu.
Hlasování : 15 pro - 0 proti - 0 se zdržel
Usnesení č. 1a/ bylo schváleno.
1b)Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ZO č.3
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. a) Rozpočtové opatření č. 3/2015
b) Rozpočtové opatření č. 4/2015

4. a) Návrh smlouvy o dílo na provedení opravy budovy OÚ
b) Dodávky interiérů OÚ od specializovaných firem

5. Zrušení „Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu - Obec Kostice“
6. Návrh na úpravu odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
7. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice
8. Předchozí souhlas s přijetím daru – pozemku dle GP parcela č. 2800/35, o výměře 249m2, v k.ú.
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9. Kupní smlouva na koupi pozemku parcela č. PK 829/7, v k.ú. Kostice
10. Diskuse

11. Závěr

1b) Program:
Návrh na usnesení č. 1b/
ZO Kostice schvaluje program jednání ZO č. 4.
Hlasování : 15 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
4.zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: p.František Mrákava a p. Pavel
Helešic.
Návrh na usnesení č. 1c)
ZO Kostice schvaluje ověřovatele zápisu 4. zasedání zastupitelstva obce pana
Františka Mrákavu a pana Pavla Helešice.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č. 1c/ bylo schváleno.
2. Zpráva o činnosti rady obce
Se zprávou o činnosti rady obce za uplynulé období od 3. zasedání ZO seznámil
místostarosta Pavel Růžička. Zpráva je přílohou zápisu.
Dotaz k bodu 2.
p. Mgr. Balga – sportovně společenské centrum co v této věci projednala rada
p. Růžička – vzala na vědomí veškeré připomínky.
Návrh na usnesení č. 2
ZO Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od 3. zasedání ZO
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Rozpočtového opatření
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3a) Rozpočtové opatření č. 3/2015
S rozpočtovým opatřením č. 3/2015 seznámila členka rady obce paní Marie
Kosková. Toto schválila rada obce 24.3.2015. Rozpočet příjmů a výdajů se nemění.
Je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 3a)
ZO Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2015.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3a/ bylo schváleno.
3b) Rozpočtové opatření č. 4/2015
S rozpočtovým opatřením vystoupila předsedkyně finančního výboru Mgr.
Vladimíra Požgayová. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. Rozpočtové
opatření projednala rada obce dne 15.4.2015 a finanční výbor 20.4.2015. Příjmy a
výdaje beze změn.
Dotazy:
p. Mgr. Balga – výměna čerpadla kanalizace, již se měnilo nejméně dvakrát, zda by
nebylo lepší čerpadla repasovat než kupovat nové
JUDr. Bradávková – výměny čerpadel byly projednány s VaK, po odborném
posudku, není oprava rentabilní, stará čerpadla byla vrácena a jsou určena do šrotu.
p. Helešic – položka 6171 v rozpočtovém opatření 4/2015, interiéry OÚ, částka je
vysoká, dají se určitě pořídit za nižší ceny
p. Rozsypal – souhlasí, např. ceny koberců jsou neúměrné, navrhuje poptat firmy
v Břeclavi
JUDr. Bradávková – částky jsou orientační pouze pro rozpočet
p.Růžička – rozpočet na interiéry byl projednán v radě, souhlasí, že ceny za
nábytek jsou různé, jednotlivé firmy budou osloveny k předložení cenových
nabídek a následně bude vybráno. Dodávka interiérů bude buď jedním dodavatelem
nebo bude rozděleno na jednotlivé zakázky.
JUDr. Bradávková – výběr dodavatele musí být vždy v souladu se zákonem.
p. Mgr. Balga – ve volebním programu jsme měli podporu místních podnikatelů,
žádá, aby byli tito také vyzváni k předložení nabídek.
p. Cinádr- souhlasí, že ceny v rozpočtu na interiéry jsou orientační
p. Helešic – proč nebyli osloveni projektanti z Břeclavi a bližšího okolí, ne z Prahy,
abychom ušetřili i na cestovném, dále poukazuje na to, že projekt je již zastaralý.
JUDr. Bradávková – byla provedena revize projektu
p. Mgr. Balga – máme schválit rozpočet a nevíme jakým způsobem budou firmy
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poptávány.
JUDr. Bradávková – o kolik se má tedy snížit částka v rozpočtu na interiéry?
p.Helešic – navrhuje zpracovat nový projekt na interiéry, rozpočtová částka bude
určitě nižší.
p. Baťka – souhlasí, byl by projekt k porovnání
p. Mgr. Balga – návrh provést místní šetření o ceně.
Návrh na usnesení č. 3b1)
ZO Kostice schvaluje úpravu rozpočtového opatření 4/2015. V rozpočtovém
opatření zrušuje položku 6171 interiéry OÚ a autorský dozor- interiéry.
Hlasování: 10 pro – 5 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 3b1/ bylo schváleno
Návrh na usnesení č. 3b2)
ZO Kostice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015
Příjmy se zvyšují o 568.400,-Kč, celkový rozpočet příjmů se zvyšuje na
18.197.200,-Kč, výdaje se zvyšují o 568.400,-Kč, celkový rozpočet výdajů se
zvyšuje na 47.197.200,-Kč
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3b2/ bylo schváleno.
4a) Návrh smlouvy o dílo na provedení opravy budovy OÚ
p. Pavel Růžička – seznámil přítomné s návrhem smlouvy. Tato je přílohou zápisu.
Proběhlo řádné výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma F&K&B a.s., Břeclav.
p. Mgr. Balga – zda jsou ve smlouvě obsaženy veškeré stavební práce a rozvody.
JUDr. Bradávková – podrobný rozpis rozpočtu je k nahlédnutí na OÚ
p. Helešic – např. na podhledy jsou v současné době poskytovány dotace
JUDr. Bradávková – možnosti poskytnutí dotací vždy zjišťujeme
Návrh na usnesení č. 4a)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo na „Rekonstrukci OÚ
Kostice“, zhotovitel společnost F&K&B, a.s. se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41
Břeclav.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
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Usnesení č. 4a) bylo schváleno
4b) Dodávky interiérů OÚ od specializovaných firem
JUDr. Bradávková po předchozí diskusi v bodě 3b) předkládá návrh na usnesení.
Návrh na usnesení č. 4b)
ZO Kostice bere na vědomí přípravu výběrového řízení na dodávku interiérů OÚ
Kostice.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č.4b) bylo schváleno.
5. Zrušení „Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu – Obec Kostice“
K bodu vystoupila starostka obce JUDr. Bradávková. Jedná se o směrnici č. 17,
která byla schválena zastupitelstvem obce dne 12.3.2012. Po novelizaci zákona
zákonem č. 40/2015 nesouhlasí s nyní platnou právní úpravou, byla schválena
zastupitelstvem obce, proto je možné její zrušení pouze zastupitelstvem a zvážit,
zda zpracovat směrnici novou.
Návrh na usnesení č. 5a)
ZO Kostice ruší „Směrnici k veřejným zakázkám malého rozsahu – Obec Kostice“,
č. 17.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č. 5a) bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 5b)
ZO Kostice ukládá radě obce připravit nový návrh „Směrnice k veřejným
zakázkám malého rozsahu – Obec Kostice“.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č. 5b) bylo schváleno.
6. Návrh na úpravu odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
K bodu vystoupila předsedkyně finančního výboru Mgr. Požgayová.
Návrh odměn je přílohou zápisu.
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Návrh na usnesení č. 6a)
ZO Kostice schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO a členů
výborů a komisí dle návrhu předloženého ZO /viz příloha č. 6 zápisu/ s účinností
od 1.5.2015.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č. 6a bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 6b)
ZO Kostice schvaluje kumulaci odměn u funkcí:
člen zastupitelstva+člen výboru, komise,
člen zastupitelstva + předseda výboru, komise,
s účinností od 1.5.2015.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č. 6b) bylo schváleno.
7. Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Kostice
K bodu vystoupila členka rady p. Marie Kosková. Účelem poskytování dotací je
podpora činnosti nekomerčního charakteru v kultuře, sportu, sociální oblasti a
ostatních zájmových aktivitách. Dotace má sloužit k úhradě nákladů, které vznikají
se zajištěním provozu zařízení a nákladů na vybavení pro aktivity. O dotaci může
žádat právnická nebo fyzická osoba, popř. zájmové sdružení se sídlem nebo
bydlištěm v Kosticích. Termín pro podání žádosti se stanovuje do 30.9. roku, který
předchází roku, na který je dotace žádána. Žádosti se předkládají na předepsaném
tiskopise.
p. Mgr. Balga – zda musí být částka rozčleněna na provoz a činnost
JUDr. Bradávková – nemusí, TJ Sokol Kostice obdrží dotaci jako celek.
Návrh na usnesení č. 7
ZO Kostice schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice.
Hlasování: 14 pro – 0proti – 1 se zdržel
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Předchozí souhlas s přijetím daru – pozemku dle GP parcela č. 2800/35, o
výměře 249m2, v k.ú. Kostice, dárce Jihomoravský kraj
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K bodu vystoupil člen rady p. Jiří Janulík. Jedná se o pozemek, který je situován na
ul. Břeclavské. Souhlas s předchozím projednáním daru zastupitelstvem si
podmínil Jihomoravský kraj.
Návrh na usnesení č. 8
ZO Kostice schvaluje předchozí souhlas s přijetím daru – pozemku dle GP, parcela
č. 2800/35 v k.ú. Kostice, o výměře 249m2, dárce Jihomoravský kraj.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Kupní smlouva na koupi pozemku parcela č. PK 829/7, v k.ú. Kostice.
K bodu jednání vystoupil p. Jiří Janulík. Jedná se o pozemek na ulici Nová,
prodávající Helena Rabušicová. Pozemky od občanů jsou postupně vykupovány, na
základě žádostí občanů, za cenu v místě obvyklou.
Návrh na usnesení č. 9
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Kupní smlouvu na koupi pozemku
parcela č. PK 829/7, o výměře 183m2, v k.ú. Kostice, prodávající Helena
Rabušicová, kupující obec Kostice, kupní cena 50,-Kč/m2, cena je v místě obvyklá.
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení č.9 bylo schváleno.
10. Diskuse
JUDr. Bradávková – seznámila se Zásadami územního rozvoje JMK, s body, které
se týkají naší obce, připomínky je možné podat do 7.5.2015.
JUDr. Bradávková – seznámila s akcemi na nejbližší období a výběrem zhotovitelů.
Stavební úpravy park na ul. Hlavní, zeleň v parku na ul. Hlavní, parkoviště na ul.
Krátká.
p. Mgr. Balga – zda se stihne rekonstrukce kanalizace na ul. Břeclavské než
započnou práce na opravách vozovky.
JUDr. Bradávková – do termínu 15.8.2015 musí být oprava kanalizace hotova.
p. Mgr. Balga – občané se dotazují na nabídku od firmy SELNET na poskytování
internetu a kabelové televize.
p. Růžička – v současné době jednáme se současným poskytovatelem, na nabídku
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firmy SELNET nereagujte.
p. Helešic – je možné do ZUR JMK navrhnout cyklostezky?
JUDr. Bradávková – ano, můžete do stanoveného termínu.
11. Závěr
JUDr. Bradávková poděkovala za aktivní přístup a ukončila jednání
zastupitelstva Obce Kostice v 19.10 hod.
Zapsala: Balážová Božena …………………………………
Ověřovatelé:
…………………………
František Mrákava

………………….............
Pavel Helešic

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

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

Kostice dne…………………………….

