Obec Kostice

Zápis č. 3
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
16.března 2015

Zápis č . 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 16.3.2015

Přítomno: 14 členů zastupitelstva obce
omluven – Helešic Pavel
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č. 2

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, 1 člen je
omluven, je usnášení schopné.
Zapisovatelkou byla určena Ilona Hrdličková.
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu z
jednání ZO č. 2
2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO
3. Rozpočtové opatření č. 12/2014
4. Rozpočtové opatření č. 1/2015
5. Rozpočtové opatření č. 2/2015
6. Inventarizační zpráva za rok 2014, k 31.12.2014
7. Nařízení Obce Kostice č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád
8. Pozemky:
a) koupě pozemků parc.č. PK 808/6 a PK 850/10 v k.ú. Kostice
b) prodej pozemků parc. č. st. 106/1 a idelání ½ parc. č. st. 254/3 v k.ú.Kostice
9. Diskuse
10. Závěr
Usnesení 1a)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje program jednání zastupitelstva obce č.3
Hlasování: 14 pro - 0 – 0
Usnesení 1a) bylo schváleno.
Usnesení lb)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje ověřovatele zápisu p. Kaňu Petra, Tučkovou Evu
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 1b) bylo schváleno.
JUDr. Bradávková zkonstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2 byl řádně ověřen,
nebyly k němu vzneseny připomínky, zápis je schválen.

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO
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
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 2 bylo schváleno.
3. Rozpočtové opatření č. 12/2014
S rozpočtovým opatření č. 12/2014 seznámila radní p.Kosková. Rozpočtové opatření je přílohou
zápisu.
Usnesení 3)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2014.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 3 bylo schváleno.

4. Rozpočtové opatření č. 1/2015
S rozpočtovým opatřením č. 1/2015 seznámila radní p.Kosková. Rozpočtové opatření je přílohou
zápisu.
Usnesení 4)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2015
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 4 bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2015
S návrhem rozpočtového opatření č. 2/2015 seznámila předsedkyně finančního výboru
Mgr.Požgayová, návrh je přílohou zápisu.
Usnesení 5)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015, rozpočet příjmů a
výdajů se nemění, změny v paragrafech a položkách
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 5 bylo schváleno.
6. Inventarizační zpráva za rok 2014, k 31.12.2014
S inventarizační zprávou seznámil předseda hlavní inventarizační komise Mgr.Balga, zpráva je
přílohou zápisu.
Usnesení 6)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2014, k 31.12.2014
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 6 bylo schváleno.

7. Nařízení Obce Kostice č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád
S nařízením Obce Kostice č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád seznámil radní p.Cinádr. Nařízení
je přílohou zápisu.
JUDr.Bradávková – jsou objednány tabulky o zákazu podomního prodeje, tržní řád byl konzultován
s Kraj.úřadem Jihomor.kraje
p.Valová – co dělat při návštěvě prodejce v domě – sdělit, že je zákaz prodeje, nahlásit na Obecní
úřad nebo na Policii ČR, prodejce se vystavuje pokutě
Usnesení 7)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí Nařízení Obce Kostice č. 1/2015 , kterým se
vydává tržní řád
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7 bylo schváleno.

8. Pozemky:
a) koupě pozemků parc. č. PK 808/6 a PK 850/10 v k.ú.Kostice
b) prodej pozemků parc. č. st. 106/1 a ideální ½ parc. č. st. 254/3 v k.ú.Kostice
S návrhem znění kupních smluv seznámil radní p.Janulík, návrhy smluv jsou přílohou zápisu.
8 a) Kupní smlouva na koupi pozemku parc. č. PK 808/6 v k.ú.Kostice
Usnesení 8 a)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje v předloženém znění kupní smlouvu na koupi pozemku
parc. č. PK 808/6, o výměře 291 m2, v k.ú.Kostice, prodávající 11 spoluvlastníků dle kupní
smlouvy, kupující Obec Kostice, kupní cena 50,- Kč/m2.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8a) bylo schváleno
8 b) Kupní smlouva na koupi pozemku parc. č. PK 850/10 v k.ú. Kostice
Usnesení 8 b)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje v předloženém znění kupní smlouvu na koupi pozemku
parc. č. PK 850/10, o výměře 121 m2, v k.ú. Kostice, prodávající Tuček Jaroslav a Tučková
Anna, kupující Obec Kostice, kupní cena 50,- Kč/m2.
Hlasování.: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8b) bylo schváleno.
8 c) Kupní smlouva na prodej pozemku aprc. č. st. 106/1 v k.ú. Kostice
Usnesení 8 c)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje v předloženém znění kupní smlouvu na prodej
pozemku parc. č.st. 106/1, o výměře 14 m2, v k.ú.Kostice, prodávající Obec Kostice, kupující
Petrla Svatoslav a Petrlová Romana, kupní cena 100,- Kč/m2.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8c) bylo schváleno.

8 d) Kupní smlouva na prodej ideální ½ pozemku parc. č.st. 254/3 v k.ú.Kostice
Usnesení 8 d)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje v předloženém znění kupní smlouvu na prodej ideální
½ pozemku parc.č. st. 254/3, o výměře 109 m2, v k.ú.Kostice, prodávající Obec Kostice,
kupující Lauterbach Jaroslav, kupní cena 100,- Kč/m2
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 8d) bylo schváleno.
9. Diskuse
Mgr.Balga – doporučuje v předstihu oznamovat v kabelové televizi realizaci akcí /např. kácení
stromů v parku/ - bude realizováno
– na stránkách obce zkontrolovat umístění usnesení z rady obce – bude kontrolováno a
sjednána náprava
Mgr.Požgayová – doporučuje prověřit, zda jsou na internet.stránkách obce všechny vyhlášky
prověříme
p.Tučková – připomínky k pronájmu obecního klubu – neustále plná lednička alkoholu, nemohou
ledničku používat, lednička by se měla po schůzi vyklidit, jsou zde nové ubrusy, které jsou
znehodnoceny, každý by si měl po sobě uklidit, schůzky v klubu se překrývají
JUDr.Bradávková - projednáme se správcem, klíče se budou předávat proti podpisu, je třeba závady
nahlásit hned
p.Tučková – navrhuje, že skupina žen bude roznášet Zvony Podluží – vzato na vědomí
p.Ludvík Gajda – na každé ulici je zastupitel, který může zkontrolovat, kde jsou závady
– společenské organizace dostávají od obce dotace, měly by navrhnout třeba provedení jarního
úklidu obce
– v prostoru u rybníka svítí zbytečně moc veřejného osvětlení
JUDr.Bradávková – po 22.hod. se polovina světel vypíná
– dotaz na pozemek pod firmou Stínící technika – zaváží se sutí
JUDr.Bradávková – pozemek je firmou odkoupen
– dotaz na rozšíření parkoviště u hřbitova
JUDr.Bradávková – stále se jedná o odkoupení pozemku od p.Haramiové, je záměr
vypracovat studii
p.Růžička – v uplynulých letech byl zájem o odkoupení pozemku, byl zde nesoulad ve
výměře pozemku, dohoda o prodeji snad proběhne v letošním roce, předpokládá se, že se v
uvedeném prostoru opraví kanalizace, která zapáchá, provede se oprava veř.osvětlení, pro
které jsou připraveny chráničky, následně se upraví příjezdová cesta, v prostoru
vykoupeného pozemku se vybuduje parkoviště, dojde k úpravě zeleně, vybuduje se
kamerový systém.
V letošním roce se počítá s opravou fasády smuteční obřadní síně a vymalováním
– Jak pokračuje spor s p.Darmovzalem?
JUDr.Bradávková – stále v jednání
– v parku se pokácely zdravé stromy, teď nebudou kvetoucí stromy pro včely
JUDr.Bradávková – na stromy byl dendrologický posudek, stromy byly ve špatném stavu,
musí se kácet v období vegetačního klidu
p.Valová – má problém s nájezdovým můstkem před svým domem – na vlastní náklady si můstek
upravili, otáčí se zde vozidla jedoucí do prodejny potravin, můstek poničen, doporučuje aby
obec můstek opravila, zpevnila pevným podložím
JUDr.Bradávková – není možné, jedná se o soukromé vlastnictví, je to veřejné prostranství, otáčení
aut nelze zakázat
p.Baťka – řešením by byla závora – toto by nebylo vhodné
p.Tučková – změna termínu konání rozšířené rady

JUDr.Bradávková – změna z důvodu zaneprázdněnosti některých zastupitelů
Mgr.Balga – územní plán
JUDr.Bradávková – stále v jednání
– dále podala informaci ke komplexním pozemkovým úpravám

10. Závěr

Zasedání zastupitelstva ukončila JUDr.Bradávková v 19.00 hod.

Zapsala: 17.3.2015 Hrdličková Ilona …...........................

Ověřovatelé: ….......................................
Kaňa Petr

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

….....................................
Tučková Eva

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

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 3 ze dne 16.3.2015
Zastupitelstvo Obce Kostice:
schvaluje:
– 1a) program jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 3
– 1b) ověřovatele zápisu p.Kaňu Petra, p. Tučkovou Evu
– 5) rozpočtové opatření č. 2/2015, rozpočet příjmů a výdajů se nemění, změny v paragrafech
a položkách
– 6) inventarizační zprávu za rok 2014, k 31.12.2014
– 8a) kupní smlouvu na koupi parcely p.č. PK 806/6, prodávající 11 spoluvlastníků, kupující
Obec Kostice, kupní cena 50,- Kč/m2
– 8b) kupní smlouvu na koupi parcely p.č. PK 850/10, prodávající Tuček Jaroslav a Tučková
Anna, kupující Obec Kostice, kupní cena 50,- Kč/m2
– 8c) kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.st. 106/1, prodávající Obec Kostice, kupující
Petrla Svatoslav a Petrlová Romana, kupní cena 100,- Kč/m2
– 8d) kupní smlouvu na prodej ideální ½ parcely p.č.st. 254/3, prodávající Obec Kostice,
kupující Lauterbach Jaroslav, kupní cena 100,- Kč/m2
bere na vědomí:
– 2) zprávu o činnosti rady obce
– 3) rozpočtové opatření č. 12/2014
– 4) rozpočtové opatření č. 1/2015
– 7) nařízení Obce Kostice č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád
– 9) připomínky zastupitelů a občanů

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

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

