Obec Kostice

Zápis č. 9
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
22.února 2016

Zápis č . 9 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 22.2.2016

Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce
Omluveni: Rozsypal Milan, Kaňa Petr

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č. 8

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.
JUDr.Bradávková navrhla doplnění programu:
bod 7. - žádost společnosti BONVER WIN a.s. Ostrava
bod 8. - rozpočtové opatření č. 1/2016
bod 9. - diskuse
bod 10. závěr
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu z
jednání ZO č. 8
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 11/2015
4. Rozpočtový výhled na léta 2016-2018
5. Inventarizační zpráva za rok 2015 k 31.12.2015
6. Výroční zpráva o poskytnutých informacích
7. Žádost společnosti KAJOT a BONVER WIN a.s. o souhlas a nabídka příspěvku na
veřejně prospěšné účely
8. Rozpočtové opatření č. 1/2016
9. Diskuse
10. Závěr
Usnesení 1a)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje program jednání zastupitelstva obce č.9
Hlasování: 13 pro - 0 – 0
Usnesení 1a) bylo schváleno.
Volba ověřovatelů zápisu:
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu ze zasedání č.9. Navrženi
byli Vlastislav Baťka, Jiří Cinádr
Usnesení lb)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje ověřovatele zápisu p. Vlastislava Baťku, Jiřího
Cinádra
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 1b) bylo schváleno.

JUDr. Bradávková zkonstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8 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 postup při budování sportovně společenského centra
Dr.Bradávková – bude projednáno v radě 29.2.2016, zatím bez členů zastupitelstva
p.Růžička – rada vzala návrh komise pro výstavbu sport.společ.centra na vědomí
Usnesení 2)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 2) bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 11/2015
S rozpočtovým opatřením č. 11/2015 seznámila radní p.Kosková, bylo schváleno radou obce dne
29.12.2015, na základě pověření zastupitelstvem.
p.Baťka – dotaz na stav prací na obecním úřadě
Dr.Bradávková – do 28.2. je termín pro odstranění závad, do poloviny března dovybavení kanceláří,
poté stěhování
Usnesení 3)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2015
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 3) bylo schváleno.

4. Rozpočtový výhled Obce Kostice na léta 2016-2018
S návrhem rozpočtového výhledu na léta 2016-2018 seznámila předsedkyně finančního výboru
Mgr.Požgayová, návrh je přílohou zápisu

Usnesení 4)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje Rozpočtový výhled Obce Kostice na léta 2016-2018
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 4) bylo schváleno.

5. Inventarizační zpráva za rok 2015 k 31.12.2015
Mgr.Balga přednesl inventarizační zprávu, tato je přílohou zápisu
p.Helešic – dotaz na pojištění zůstatků účtu, pokud není, vhodně finanční prostředky investovat
p.Hrdličková – vklady jsou pojištěny do výše 14.mil. daňových příjmů, obce překračuje, vklady
nejsou pojištěny
Usnesení 5)
Zastupitelstvo Obce Kostice schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2015 k 31.12.2015
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 5) bylo schváleno.

6. Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015
Výroční zprávu přednesl radní p.Cinádr, zpráva je přílohou zápisu.
Dr.Bradávková – zpráva je zpracována podle zákona podle č. 106/1999 Sb.
Usnesení 6)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2015
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 6) bylo schváleno.

7. Žádost společnosti KAJOT a BONVER WIN a.s. o souhlas a nabídka příspěvku na
veřejně prospěšné účely
Radní p.Janulík seznámil s žádostí firmy KAJOT Brno o vyjádření k provozování sázkových a
herních zařízení v budově Břeclavská 713/52 – Kostická váha, Formanka.
Dr.Bradávková – dne 19.2.2016 předložila žádost o projednání stejného záměru společnost
BONVER WIN a.s. Ostrava. Obci nepřísluší schválení záměru, obec bere žádosti na vědomí s tím,
zda má nebo nemá námitky nebo připomínky. Finanční přínos se nedá odhadnout, byl by to přínos
pro obec. Firmy žádají o garanci, že nevydáme vyhlášku o zrušení hazardu. Navrhuje do diskuse,
zda máme nebo nemáme připomínky.
p.Baťka – dotaz, zda příspěvek bude každoročně? Doporučuje, aby počáteční příspěvek byl vyšší,
aspoň 1 mil.
Dr.Bradávková – společnost KAJOT i BONVER WIN slibují příspěvek pro letošní rok, další
období by bylo v jednání
p.Helešic – do podmínek zahrnout zaměstnávání místních obyvatel
Dr.Bradávková – firma BONVER WIN toto v žádosti uvádí, 4-6 zaměstnanců
p.Helešic – podnikání v tomto oboru není morální
Mgr.Balga – i objekt Slunce (ve stejné prostoru na opačné straně silnice) je v dražbě, doslechl se, že
zde má být také sázková kancelář, záleží na nás, zda zakážeme v tomto prostoru hazard. Bylo by
vhodné instalovat zde obecní kamery
Dr.Bradávková – můžeme to použít jako námět k dalšímu jednání
p.Smolík – zajištění bezpečnosti v prostoru – Břeclav má městskou policii, sledovat zde provoz
státní policií

Dr.Bradávková – firmy budou mít vlastní ochranku, vlastní zabezpečení
Mgr.Požgayová – zda se zavážeme smluvně, že nevydáme vyhlášku o zákazu hazardu
Dr.Bradávková – doporučuje pro prostor Kostické váhy zákaz hazardu nevydávat, pokud se ZO
rozhodne pro vyjádření bez připomínek, vyhlášku lze pak vydat pro jiné lokality v obci
Mgr.Požgayová – zda v této lokalitě máme hlášeny občany k trvalému pobytu
p.Hrdličková – nemáme, pouze u Benapa
Usnesení 7)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí žádosti společnosti KAJOT Brno a BONVER
WIN a.s. Ostrava o stanovisko obce k záměru provozovat sázková a herní zařízení v objektu
na adrese Břeclavská 713/52, Kostice – Formanka.
K předloženým záměrům nemá obec námitky ani připomínky
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 7) bylo schváleno.
8. Rozpočtové opatření č. 1/2016
Dr.Bradávková – pro dořešení situace kolem cesty u rybníka je potřebné vypracovat znalecký
posudek.
S rozpočtovým opatřením č. 1/2016 seznámila radní p.Kosková, toto je přílohou zápisu.
Mgr.Požgayová – kolik doposud stálo správní řízení kolem cesty
Dr.Bradávková – byl vypracován jeden znalecký posudek v ceně cca 3.800,-, náklady právního
zástupce jsou v rámci měsíčních odměn
p.Blažejová – které poklopy se budou opravovat
Dr.Bradávková – jedná se o 4 poklopy, které nejvíce bouchají – u pošty, nám.Osvobození, u hřiště,
v křižovatce ulic Tvrdonská a Sadová
p.Baťka – upozorňuje, že na nově vybudované cestě jsou propadlé kanály
Dr.Bradávková – tyto bude opravovat SÚS po zprovoznění obalovny
Usnesení 8)
Zastupitelstvo Obce Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2016
Hlasování: 13 pro – 0 – 0
Usnesení 8) bylo schváleno.

9. Diskuse
Dr.Bradávková – pozvala členy zastupitelstva na setkání s členy parlamentu v Lednici
Mgr.Balga – návrh k rozpočtovému výhledu – navrhuje vypracovat studii pro využití prostoru pod
Sokolovnou až ke Kopance, studie by se mohla zpracovat ve spolupráci s vysokou školou
Dr.Bradávková – záměr zřídit v tomto prostoru rybník máme již delší dobu, do územního plánu
nebylo možné celý prostor zařadit. Po dokončení komplexních pozemkových úprav bychom mohli
přistoupit k výkupům pozemků, jsou zde mokřiny, lepší využití jako rybník pro tento prostor není,
jedná se o prostor před Kyjovkou
Mgr.Balga – neustále jsou problémy ze spodní vodou – je jí nedostatek, nemyslel jen vybudování
rybníku, ale využití celého prostoru až po Kopanku, pozemky jsou jen sečeny, neudržují se
p.Janulík – po zregulování Moravy se tato přestala rozlévat, na lukách jsou zavezeny „járky“, louky
rozorány, toto je příčinou nedostatku vody
Dr. Bradávková – při komplexních pozemkových úpravách jsme chtěli, aby se uvedené pozemky

zatravnily, majitelé nesouhlasili. Doplňuje, že při budování rybníka musíme zachovat stávající
zahrádkářskou osadu, vyčlenit prostor pro chráněné živočichy
 územní plán by měl být do konce měsíce srpna schválen
 komplexní pozemkové úpravy by měly být schváleny do konce června
p.Helešic – dotaz na zveřejňování smluv na webových stránkách obce
Dr.Bradávková – zatím odsunuto – realizace po přestěhování
p.Balga – v jaké stavu je reklamace podlahy na OU
Dr.Bradávková – čeká se na vyjádření soudního znalce, soudit se nebudeme, chceme vyřešit
dohodou
p.Baťka – kdo podlahu dělal
Dr.Bradávková – doporučili jsme firmu, která mohla pokládku provádět, firma FKB si vybrala
jinou, s prací nejsme spokojeni

10. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila JUDr.Bradávková v 19.00 hod.

Zapsala: 23.2.2016 Hrdličková Ilona …...............................

Ověřovatelé: ….......................................
Baťka Vlastislav

….....................................
Cinádr Jiří

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

…..............................
datum

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

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

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 9 ze dne 22.2.2016
Zastupitelstvo Obce Kostice:

schvaluje:





1a) program jednání zastupitelstva Obce Kostice č. 9
1b) ověřovatele zápisu Baťku Vlastislava, Cinádra Jiřího
4) Rozpočtový výhled Obce Kostice na léta 2016-2018
5) inventarizační zprávu za rok 2015 k 31.12.2015

bere na vědomí:





2) zprávu o činnosti rady obce
3) rozpočtové opatření č. 11/2015
6) výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2015
7) žádosti společnosti KAJOT Brno a společnosti BONVER WIN, a.s. Ostrava o stanovisko
obce k záměru provozovat sázková a herní zařízení v objektu na adrese Břeclavská 713/52,
Kostice – Formanka. K předloženým záměrům nemá obec námitky ani připomínky.
 8) rozpočtové opatření č. 1/2016
 připomínky zastupitelů a občanů

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

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

