Obec Kostice

Zápis č. 13
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
19.prosince 2016

Zápis č . 13 o průběhu zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 19.12.2016

Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce
Omluveni: Helešic Pavel, Baťka Vlastislav (pozdní příchod)
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č. 12

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, je usnášení
schopné.
Zapisovatelkou byla určena Ilona Hrdličková.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu z
jednání ZO č. 12
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 8/2016
4. Pověření pro radu obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2016
5. Dodatek č. 1 k Programu o poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice
6. a) Rozpočet KTV Kostice, p.o. na rok 2017
b) Rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2017
c) Rozpočet sociálního fondu na rok 2017
d) Rozpočet Obce Kostice na rok 2017
7. Schválení dotací pro spolky a společenské organizace
8. Diskuse
9. Závěr
Usnesení č. 1a)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje program jednání zastupitelstva obce č.13.
Hlasování: 13 pro - 0 – 0
Usnesení č. 1a) bylo schváleno.

Volba ověřovatelů zápisu:
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu ze zasedání č.13. Navrženi
byli František Mrákava, Jiří Janulík.
Usnesení č. l.b)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje ověřovatele zápisu p. Františka Mrákavu, p. Jiřího
Janulíka.
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení č. 1.b) bylo schváleno.
JUDr. Bradávková konstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 12 byl řádně ověřen,
nebyly k němu vzneseny připomínky, zápis je schválen.

2. Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl místostarosta obce p.Pavel Růžička, zpráva je přílohou zápisu.
Mgr.Balga – dotaz na propachtování hospůdky Sport klub na hřišti.
Dr.Bradávková – p.Vajdlová nabídla 8.500,- Kč, p.Slámová nabídla 8.000,- Kč, více zájemců
nebylo.
Usnesení č. 2.
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení č. 2. bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 8/2016
S návrhem rozpočtového opatření č. 8/2016 seznámila předsedkyně finančního výboru
Mgr.Požgayová, je přílohou zápisu.
Mgr.Balga – opravy kabelové televize po vypínání proudu.
Dr.Bradávková – poškozen zesilovač, bude žádáno přes pojistku.
Usnesení č. 3.
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016, příjmy se zvyšují o
3.666.900,-Kč, celkový rozpočet příjmů se zvýší na 24.030.700,- Kč, výdaje se zvyšují o
3.666.900,- Kč, celkový rozpočet výdajů se zvýší na 54.236.700,- Kč.
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3. bylo schváleno.

Pověření pro radu obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2016
S návrhem pověřit radu obce provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2016 vystoupila
radní Marie Kosková. Ke konci roku je potřeba upravit položky rozpočtu tak, aby vykazovaly
100%. Protože do konce roku se neplánuje další zasedání zastupitelstva obce, doporučuje pověřit
radu obce provedením těchto úprav – jedná se převážně o přesun položek a převod rezervy do
financování. Zastupitelstvo obce by na následujícím zasedání vzalo toto rozpočt. opatření na
vědomí.
Usnesení č. 4.
Zastupitelstvo obce Kostice pověřuje radu obce provedením posledního rozpočtového
opatření v roce 2016.
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4. bylo schváleno.

5. Dodatek k Programu o poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice
Návrh dodatku přednesl radní p.Jiří Janulík – jedná se o úpravu částky poskytovaných dotací pro
rok 2017, čl. III., rada navrhuje částku 1.500.000,-.
Usnesení č. 5.
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací z
rozpočtu Obce Kostice.
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení č. 5. bylo schváleno.

6. Rozpočty na rok 2017
S návrhy rozpočtů pro rok 2017 seznámila předsedkyně finančního výboru Mgr.Požgayová.
Jednotlivé rozpočty jsou přílohou zápisu.
6.a) Rozpočet KTV Kostice, p.o. na rok 2017
P.Rozsypal – dotaz na úpravy infokanálu.
P.Růžička – bude nová technologie, software, souvislý program textu a nahrávek, musí být licence
na provozování, program pojede nonstop, nastaví se čas vysílání nahrávek.
P.Rozsypal – tvrdonské stránky jsou lepší – dají se posunovat stránky.
P.Růžička – systém bude zdokonalený.
18.20 se dostavil zastupitel p.Baťka Vlastislav
Usnesení č. 6.a)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje rozpočet KTV Kostice, p.o. na rok 2017 v celkovém
objemu příjmy 1.409.000,- Kč, výdaje 1.409.000,- Kč, příspěvek obce 0.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 6.a) bylo schváleno.
6.b) Rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2017
Usnesení 6.b)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2017 v celkovém
objemu: příjmy 470.000,- Kč, výdaje 1.320.000,- Kč, příspěvek obce 850.000,- Kč
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 6.b) bylo schváleno.
6.c) Rozpočet sociálního fondu na rok 2017
Usnesení 6.c)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2017 v celkovém
objemu: příjmy 51.000,-. Kč, počáteční stav 65.000,- Kč, výdaje 116.000,- Kč.
Hlasování: 14 – pro – 0 – 0
Usnesení 6.c) bylo schváleno.

6.d) Rozpočet Obce Kostice na rok 2017
Mgr. Balga – proč nedostali členové ZO podrobnější rozpis rozpočtu.
Dr.Bradávková – zákon říká, že zastupitelstvo schvaluje rozpočet na paragrafy, podrobnější rozpis,
do položek, provádí rada obce na nejbližší schůzi rady.
Mgr.Balga – projektová dokumentace na kanalizaci ZD byla vypracována již dříve, proč se
nepoužije.
Dr.Bradávková – tato dokumentace není použitelná, není dostatečná, nové ceny jsou podloženy
cenovými nabídkami.
Mgr.Balga – zda bylo jednáno s podnikateli v uvedené lokalitě.
Dr.Bradávková – předem se s podnikateli nejednalo, plánuje se zde kanalizace, vodovod, cesta, je
zájem tuto infrastrukturu vybudovat, kdo bude mít zájem se napojí.
Mgr.Balga – dotaz na trasu kanalizace.
Dr.Bradávková – od sběrného dvora po poslední budovu, ostatní budou jednotlivé přípojky
kanalizace k cestě RWE není plánovaná.
P.Růžička – je vypracován jako řádný přehled pro radu.
-v prostoru ZD je zájem infrastrukturu vybudovat, v lokalitě vlastníme pozemky, je potřeba vytvořit
podmínky pro podnikání, po zpracování projektů bude rozpočet zpracován podrobněji.
P.Růžička – než budou vypracovány projekty bude jednání s podnikateli – nájezdy, vodovodní a
kanalizační přípojky.
Dr.Bradávková – sousedé jsou účastníci řízení.
P.Rozsypal – při budování cesty zohlednit možnost parkování kamionů.
P.Blažejová – pol. 4359 – sociální služby pro Město Břeclav.
Mgr.Balga – oprava fasády OÚ, atest barev, tak, aby byly kvalitní.
Dr.Bradávková – rozsah oprav tvoří rozšíření zateplení a nová fasáda.
Usnesení 6.d)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje rozpočet Obce Kostice na rok 2017 v celkovém objemu:
příjmy 20.905.400,- Kč
výdaje 56.145.400,- Kč
financování – zůstatek běžného účtu 17.000.000,- Kč, zůstatek účtu 18.240.000,- Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 6.d) bylo schváleno.
7. Schválení dotací pro spolky a společenské organizace
S návrhem dotací seznámil radní p.Cinádr:
7.a) Dotace pro TJ Sokol Kostice – neinvestiční dotace na činnost pro všechny oddíly: 1.098.000,Kč.
Usnesení 7.a)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje dotaci pro TJ Sokol Kostice– neinvestiční dotace pro
všechny oddíly na činnost – 1.098.000,- Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7.a) bylo schváleno.

7.b) Dotace pro TJ Sokol Kostice – investiční dotace na pořízení plynového kotle pro sokolovnu
ve výši 110.000,- Kč
Usnesení 7.b)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje dotaci na rok 2017 pro TJ Sokol Kostice – investiční na
pořízení plynového kotle pro sokolovnu ve výši 110.000,- Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7.b) bylo schváleno.
7.c) Dotace pro Fotbalový klub mládeže Kostice – neinvestiční výdaje na činnost ve výši 180.000,Kč
Usnesení 7.c)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje dotaci na rok 2017 pro Fotbalový klub mládeže Kostice
– neinvestiční výdaje na činnost ve výši 180.000,- Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení 7.c) bylo schváleno.

Diskuse
P.Baťka – dotaz na vývoz kontejnerů po obce (sklo).
P.Balážová – je objednáno na tento týden.
P.Baťka – cesta ke sklepu – při orání stahují zemědělci hlínu na komunikaci, zda je možné tuto
cestu upravit.
Dr.Bradávková – v minulých letech se úprava prováděla, každý je povinen cestu po sobě uklidit.
P.Janulík – řeší to silniční zákon.
P.Cinádr – upozornění na vyhozený pytel s odpadem u cesty do Břeclavi – sjedná se náprava.
P.Rozsypal – zavážení silážní jámy v bývalém ZD – je to nepovolená skládka.
Dr.Bradávková – jednala s Fr.Trčkou – přdloží doklad o vlastnictví pozemku, navážkou chce
vyrovnat terén.
Mgr.Balga – zda by nebyl možný přímý přenos v televizi z jednání zastupitelstva.
Dr.Bradávková – tato situace byla řešena již dříve, je nutný souhlas všech vystupujících, jinak se
nemůže vysílat, bude opětovně prověřeno.
Dr.Bradávková-spolky a organizace v obci žádají o dotace, ale na jednání zastupitelstva se zástupce
nedostaví. Dotaci vždy poskytneme, až na výjimky se žádnou formou obci zpět vstřícnost nevrátí.
Mgr.Balga - z řad občanů není zájem o dění v zastupitelstvu.
P.Rozsypal - konání hlučných akcí v obci- zda se musí hlásit akce.
Dr.Bradávková – vyhlášku o rušení nočního klidu nebude obec vydávat, vychází z metodického
pokynu Ministerstva vnitra a z jednání rady starostů Regionu Podluží.
Mgr.Balga – zda jsou v kasinu na kostické váze zaměstnáni občané Kostic.
Dr.Bradávková – nejsou. V lednu 2017 je přislíben převod peněžního daru pro Obec Kostice.
Mgr.Balga – dotaz na žalobu na komplexní pozemkové úpravy – p.Křenovský – má v nájmu obecní
pozemky.
Dr.Bradávková- při KPÚ p.Křenovský podepsal souhlas s umístěním pozemku, nyní toto
rozhodnutí napadá, o pronájmu obecních pozemků se bude jednat po novém roce.
P. Blažejová – firma p.Křenovského provedla pod Tvrdonicemi úklid pozemků.
P.Janulík – za hrází k čistírně odpadních vod je cca 50 m od katastru Tvrdonic kostický katastr,

není to obecní pozemek.
P.Blažejová – informovala o návštěvě v Domově seniorů v Břeclavi, občané byli potěšeni.
P.Tučková – zde jim osobně poděkoval za návštěvu seniorů i nový pan ředitel.
P.Blažejová – vyjádřila velmi dobrý dojem z nově zasazeného vánočního stromku v parku Na konci,
navrhuje rozšířit více vánoční výzdobu po obci.
P.Baťka – dotaz na KTV – prohlížení stránek infokanálu na telefonech a tabletech.
P.Růžička – opět vysvětlil problematiku nového programu na KTV,stránky www.kostice lze použít
mobilní aplikací „Obec v obraze“.
P.Jaša – jako zástupce TJ Sokol, oddíl kopané poděkoval za poskytnuté dotace a za dosavadní
spolupráci.

9. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila JUDr.Bradávková v 19.10 hod., popřála pěkné vánoční svátky plné
klidu, pohody a úspěšný rok 2017.

Zapsala: 20.12.2016 Hrdličková Ilona

…...............................

Ověřovatelé: ….......................................
Mrákava František

….....................................
Janulík Jiří

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

…..............................
datum

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

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

Obec Kostice
Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 13 ze dne 19.12.2016
Zastupitelstvo Obce Kostice:

schvaluje:
1.a) program jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 13
1.b) ověřovatele zápisu Mrákavu Františka, Janulíka Jiřího
3. rozpočtové opatření č. 8/2016, příjmy se zvyšují o 3.666.900,-Kč, celkový rozpočet příjmů
se zvýší na 24.030.700,- Kč, výdaje se zvyšují o 3.666.900,- Kč, celkový rozpočet výdajů se zvýší
na 54.236.700,- Kč
4.
Pověření radě obce k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2016
5.
Dodatek č.1 k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice
6.a) Rozpočet KTV Kostice, p.o. na rok 2017
příjmy 1.409.000,- Kč, výdaje 1.409.000,- Kč, příspěvek obce 0
6.b) Rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2017
příjmy 470.000,- Kč, výdaje 1.320.000,- Kč, příspěvek obce 850.000,- Kč
6.c) Rozpočet sociálního fondu na rok 2017
příjmy 51.000,-. Kč, počáteční stav 65.000,- Kč, výdaje 116.000,- Kč
6.d) Rozpočet Obce Kostice na rok 2017
příjmy 20.905.400,- Kč
výdaje 56.145.400,- Kč
financování – zůstatek běžného účtu 17.000.000,- Kč, zůstatek účtu 18.240.000,- Kč.
7.a) Dotaci pro TJ Sokol Kostice – neinvestiční dotace na činnost na rok 2017 pro všechny oddíly
ve výši 1.098.000,- Kč
7.b) Dotaci pro TJ Sokol Kostice – investiční dotace na pořízení plynového kotle pro sokolovnu na
rok 2017
7.c) Dotaci pro Fotbalový klub mládeže Kostice – neinvestiční na činnost na rok 2017 ve výši
180.000,- Kč
bere na vědomí:
2. zprávu o činnosti rady obce
8. náměty zastupitelů

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

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

