Obec Kostice

Zápis č.8
ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice
12. března 2012
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Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 12.3.2012
Přítomno: 15 členů zastupitelstva

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu ze
zasedání ZO č.7

Jednání zastupitelstva obce zahájila v 18.00 hod. starostka obce JUDr.Anna Bradávková
konstatováním, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomno 15 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. 7
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 1/2012
4. Zpráva o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011
5. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
6. Návrh zadání pro vypracování územního plánu Kostice
7. Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2011
8. Pořízení publikace „Kostice na přelomu tisíciletí“
9. Kupní smlouvy na převod pozemků parcela číslo PK 1348, PK 2419/1, PK 2419/2
a KN 207/6 do vlastnictví obce
10. Diskuse
11. Závěr

Usnesení 1a)
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 1a) bylo schváleno
Návrh na ověřovatele zápisu: Mgr.Vladimíra Blažková, Kocián Ladislav
Usnesení 1b)
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Vladimíru Blažkovou, p. Kociána
Ladislava
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 1b) bylo schváleno
JUDr.Bradávková zkonstatovala, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7 byl řádně
ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky, zápis je schválen.
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2. Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva přednesl místostarosta pan Pavel
Růžička, zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení 2)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 2 bylo schváleno
3. Rozpočtové opatření č.1/2012
Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2012 přednesla předsedkyně finančního výboru
Mgr.Blažková, návrh je přílohou zápisu.

Usnesení 3)
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 –
Příjmy – snížení o 100,-Kč, schválený rozpočet příjmů se sníží na 16.062.100,- Kč
Výdaje – snížení o 100,- Kč, schválený rozpočet výdajů se sníží na 19.507.600,- Kč
Financování – zvýšení o 100.500,- Kč, celkem se financování zvýši na 3.546.000,- Kč
hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 3 bylo schváleno

4. Zpráva o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011
Zprávu o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011 přednesla předsedkyně hlavní
inventarizační komise paní Nešporová Ivona, zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení 4)
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedení inventarizace majetku obce Kostice
k 31.12.2011
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 4 bylo schváleno.

5. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Návrh směrnice přednesla radní paní Marie Kosková, směrnice je přílohou zápisu.
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Usnesení 5)
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 17 k veřejným zakázkám malého rozsahu
Hlasování: 15 pro - 0 – 0
Usnesení 5 bylo schváleno

6. Návrh zadání pro vypracování územního plánu
S návrhem zadání pro vypracování územního plánu seznámil místostarosta pan Pavel
Růžička, návrh je přiložen, nebylo vzneseno připomínek
Usnesení 6)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh zadání pro vypracování územního plánu
Kostice
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 6 bylo schváleno

7. Výroční zpráva o poskytnutých informacích
Se zprávou seznámil radní pan Jiří Cinádr, zpráva je přílohou zápisu

Usnesení 7)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok
2011
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 7 bylo schváleno

8. Pořízení publikace „Kostice na přelomu tisíciletí“
Dr.Bradávková – rada obce předkládá záměr vydat novou publikaci – knihu pod názvem
„Kostice na přelomu tisíciletí“, doplněnou CD s obsahem mužský sbor, ženský sbor a místní
zpěváci. Předpokládá se publikace s 80% obrazová a 20% písemné slovo. Jedná se o projekt,
který je plánován odlišně od první knihy Kostice, bude obsahovat především budování a
život v obci po roce 1990 a obrazové srovnání s minulostí. Očekává se zapojení do přípravy –
účast občanů, spolků a organizací. Příprava bude po vedením Dr.Kordiovského.
Počítá se s vydáním 500 výtisků.

Usnesení 8)
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení publikace pod názvem „Kostice na přelomu
tisíciletí“ s přílohou CD pod názvem „Tá Kostická dědina“
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 8 bylo schváleno
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9. Kupní smlouvy na převod pozemků parcela číslo PK 1348, PK 2419/1, PK 2419/2 a
KN 207/6 do vlastnictví obce
Návrhy smluv přednesl radní pan Jiří Janulík.
a) Pro rozšíření parkoviště u hřbitova se navrhuje vykoupení pozemku p.č. 207/6 o
výměře 254 m2, zahrada od paní Terezie Haramiové, Kostice, Tvrdonská 277/29
Usnesení 9a)
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. KN 207/6
v k.ú.Kostice o výměře 254 m2, kupující Obec Kostice, prodávající Terezie Haramiová,
kupní cena 50,- Kč/m2
Hlasování: 15 pro – 0 – 0
Usnesení 9a) bylo schváleno
b) parcela PK 1348 o výměře 1654 m2, prodávající Marie Jurasová, Kostice, Tvrdonská
39/46

usnesení 9b)
zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. PK 1348
v k.ú.Kostice o výměře 1654 m2, kupující Obec Kostice, prodávající Marie Jurasová,
kupní cena 10,- Kč/m2
hlasování: 15 pro – 0 – 0
usnesení 9b) bylo schváleno
c) parcela PK 2419/1 o výměře 4550 m2 a PK 2419/2 o výměře 311 m2, prodávající
MUDr.Cyril Gergel, Znojmo, MUDr.Jana Jánského 2583/1
usnesení 9c)
zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. PK 2419/1 o výměře
4550 m2, p.č. PK 2419/2 o výměře 311 m2, k.ú. Kostice, kupující Obec Kostice,
prodávající MUDr. Cyril Gergel, cena 10,- Kč/m2
usnesení 9c) bylo schváleno

10. Diskuse
Dr.Bradávková – pozvala členy zastupitelstva na cyklovýlet Regionu Podluží 27.4.2012 na
Soutok
p.Šimková – schody na Lanžhotské ulici, provést kontrolu, případně opravu
p.Gajda – vybudování přechodu pro chodce na křižovatce Břeclavská, Nová, Sportovní
p.Růžička – připravují se projekty pro komplexní řešení uvedeného prostoru – bude zbudován
nový chodník na ul.Břeclavská, zpomalovací pruh i přechod pro chodce, na Sportovní ulici
parkovací plochy se zelení. Předpokládá se v letošním roce projekt, realizace v příštím roce
- po zbudování komunikace u rybníka bude dále vypracován projekt pro vytvoření
parkovacích míst kolem rybníka, doplněna zeleň, lavičky
p.Šimková – doporučovala by zpomalovací pás i na ul.Lanžhotská

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

p.Gajda – parkování na ul.Tvrdonská 5 – není z ul.Sadová vidět do vozovky
- pozemek pod kynologickým cvičištěm – dotaz, zda je prodán – ne, pozemek je v pronájmu
p.Cinádr – na obecním úřadě byly vystaveny návrhy na stavbu sportovně-společenské haly, ze
strany občanů byl malý zájem
p.Jaša – na schůzích fotbalového oddílu tyto návrhy projednávali

11. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončila JUDr.Bradávková v 19,00 hod.

Zapsala 13.3.2012 Hrdličková Ilona

Ověřovatelé:

………………………

……………………………
Mgr.Blažková Vladimíra

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

……………………………..
Kocián Ladislav

…………………………
JUDr.Anna Bradávková,starostka
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Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Kostice č.8 ze dne 12.3.2012

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje
- 1a) program jednání zastupitelstva obce č. 8
- 1 b)ověřovatele zápisu Mgr.Blažkovou Vladimíru, Kociána Ladislava
- 3) rozpočtové opatření č. 1/2012
- 4) zprávu o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011
- 5) směrnici č. 17 pro zadávání zakázek malého rozsahu
- 8) pořízení publikace „Kostice na přelomu tisíciletí“ s přílohou CD „Tá
Kostická dědina“
- 9 a) kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. KN 207/6 v k.ú.Kostice o
výměře 254 m2, kupující Obec Kostice, prodávající Terezie Haramiová,
kupní cena 50,- Kč/m2
- 9 b) kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. PK 1348 v k.ú.Kostice o
výměře 1654 m2, kupující Obec Kostice, prodávající Marie Jurasová,
kupní cena 10,- Kč/m2
- 9 c) kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. PK 2419/1 o výměře 4550 m2,
p.č. PK 2419/2 o výměře 311 m2, k.ú. Kostice, kupující Obec Kostice,
prodávající MUDr. Cyril Gergel, cena 10,- Kč/m2

bere na vědomí
- 2) zprávu o činnosti rady
- 6) návrh zadání pro vypracování územního plánu Kostice
- 7) výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2011

Pavel Růžička
místostarosta

JUDr.Anna Bradávková
starostka
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