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Obec Kostice

Zápis č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce
12. prosince 2011
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Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno: 14 členů zastupitelstva obce
/viz prezenční listina/
Omluven: Pavel Verbík
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, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Kosticích. Dále
konstatovala, že je přítomno 14 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. Dále navrhla doplnění programu: v bodě
7/ „Směnná smlouva na směnu pozemků státu ve správě PF ČR za pozemek Obce
Kostice „
Zapisovatelkou jednání je pověřena Božena Balážová.
a/Program:
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu z
jednání ZO č.6
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočet Obce Kostice na rok 2012, rozpočet Kabelové
televize Kostice p.o. na rok 2012, rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2012
Rozpočet sociálního fondu na rok 2012
4. Rozpočtové opatření č.5/2011 a č. 6/2011
5. Schválení likvidační komise při inventarizaci majetku obce za rok 2011
6. OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Kupní smlouvy na odkoupení pozemků parcela číslo 851/48, 851/50 a 851/53 v k.ú.
Kostice,Směnná smlouva na směnu pozemků státu ve správě PF ČR za pozemek Obce
Kostice
8. Diskuse
9. Závěr

1a/Program:
Návrh na usnesení č. 1a)
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ZO Kostice schvaluje navržený program.
Hlasování : 14 pro - 0 proti - 0 se zdržel
Usnesení č. 1a) bylo schváleno.
1b/Volba ověřovatelů zápisu
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
7.zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: Ivona Nešporová, František Mrákava
Návrh na usnesení č. 1b)
ZO Kostice schvaluje za ověřovatele zápisu 7. zasedání zastupitelstva obce paní
Ivonu Nešporovou a pana Františka Mrákavu.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 1b) bylo schváleno.
2. Zpráva o činnosti rady
Se zprávou o činnosti rady za uplynulé období od 6. zasedání ZO seznámil
místostarosta Pavel Růžička. Zpráva je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 2
ZO Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od 6. zasedání ZO
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3. Rozpočet Obce Kostice na rok 2012, rozpočet Kabelové televize Kostice p.o.
na rok 2012, rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2012, rozpočet sociálního fondu

3a) Rozpočet Obce Kostice na rok 2012
S návrhem rozpočtu obce seznámila předsedkyně fin.výboru Mgr. Blažková. Je
přílohou zápisu.Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce 23.11.2011 a ve
finančním výboru 24.11.2011.
Návrh na usnesení č.3a)
ZO Kostice schvaluje rozpočet Obce Kostice na rok 2012 v celkovém objemu:
Příjmy: 16.062.200,-Kč
Výdaje: 19.507.700,-Kč
Financování: zůstatek účtu: 22.745.500,-Kč
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Splátka úvěru: 1.800 000,-Kč
Termínovaný vklad: 17.500 000,-Kč
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3a) bylo schváleno.
3b) Rozpočet Kabelové televize Kostice p.o. na rok 2012.
K bodu vystoupila předsedkyně fin. výboru Mgr. Blažková. Rozpočet je přílohou
zápisu.
Návrh na usnesení č. 3b)
ZO Kostice schvaluje rozpočet Kabelové televize Kostice, p.o. na rok 2012,
v celkovém objemu:
příjmy :823.000,-Kč, zůstatek z roku 2011:120 000,-, příspěvek obce 140 000,-Kč
výdaje: 987.500,-Kč, rezerva 95.500,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3b) bylo schváleno
3 c) Rozpočet MŠ Kostice, p.o. na rok 2012.
K bodu vystoupila předsedkyně fin. výboru Mgr. Blažková. Rozpočet je přílohou
zápisu.
Návrh na usnesení č. 3c)
ZO Kostice schvaluje rozpočet Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace,
v celkovém objemu příjmy 290.000,-Kč, výdaje 1.140 000,-Kč, příspěvek obce
850.000,-Kč.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3c) bylo schváleno.
3d) Rozpočet sociálního fondu na rok 2012
S návrhem rozpočtu sociálního fondu vystoupila předsedkyně fin. výboru Mgr.
Blažková. Tento je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 3d)
ZO Kostice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2012 v celkovém objemu
příjmy 44.000,-Kč, počáteční stav 14.300,-Kč, výdaje 58.300,-Kč.
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Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 3d) bylo schváleno.
4a/ Rozpočtové opatření č. 5/2011
S rozpočtovým opatřením č. 5/2011 seznámila členka rady obce paní Marie
Kosková. Toto projednala rada, jedná se o opatření v objemu do 100tis.Kč a to je
v kompetenci rady. Je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č.4a/
ZO Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2011 v objemu:
Příjmy: navýšení o 87.800,-Kč,
schválený rozpočet příjmů se zvýšil na 20.741.400,-Kč,
Výdajů: navýšení o 87.800,-Kč
schválený rozpočet výdajů se zvýšil na 24.545 400,-Kč
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4a/ bylo schváleno.
4b/ Rozpočtové opatření č. 6/2011
S rozpočtovým opatřením seznámila členy ZO předsedkyně fin. výboru paní
Mgr. V.Blažková. Toto je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 4b)
ZO Kostice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 v objemu:
Příjmy se navyšují o 18.849.700,-Kč
Schválený rozpočet příjmů se navýší na 39.591100,-Kč.
Výdaje se navyšují o 18.849 700,-Kč, schválený rozpočet výdajů se zvýší na
43.395 100,-Kč
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 4b) bylo schváleno.
5) Schválení likvidační komise při inventarizaci majetku obce za rok 2011
K bodu vystoupila starostka obce JUDr. Anna Bradávková. Likvidační komisi
navrhuje schválit na celé volební období tzn. rok 2010 – 2014.
Dále k bodu vystoupil pan Jiří Cinádr, přednesl návrh na složení likvidační komise,
předsedkyně Ivona Nešporová, členové Emilie Tréšková, Pavel Verbík. Jiné návrhy
nebyly podány.
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Návrh na usnesení č. 5)
ZO Kostice schvaluje pro volební období 2010 – 2014 likvidační komisi při
inventarizaci majetku obce ve složení : předseda –Ivona Nešporová, členové –
Emilie Tréšková, Pavel Verbík.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 5) bylo schváleno.
6) OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
S návrhem vyhlášky vystoupil místostarosta obce Pavel Růžička. Vyhláška je
přílohou zápisu. Návrh na doplnění OZV v čl. 6, osvobození a úlevy, 1d/: občané
přihlášeni k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, a to pouze občané s neznámým
pobytem, kterým není možné doručovat.
Poplatky za odvoz TKO v roce 2012 budou činit 480,-Kč/osoba a rok .
Návrh na usnesení č. 6)
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Kostice č. 2/2011 o místním
poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů doplněnou návrhem místostarosty, 1d/: občané
přihlášeni k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, a to pouze občané s neznámým
pobytem, kterým není možné doručovat.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 5) bylo schváleno.
7) Kupní smlouvy na odkoupení pozemků parcela číslo 851/48, 851/50 a 851/53
v k.ú. Kostice,Směnná smlouva na směnu pozemků státu ve správě PF ČR za
pozemek Obce Kostice
K bodu vystoupil člen rady pan Jiří Janulík. Tyto parcely obec kupuje z důvodu
budoucí rekultivace uzavřené skládky. Jedná se o tři vlastníky. Cena za 1m2/20,Kč.
7a) Rada předkládá návrh kupní smlouvy na koupi pozemku parcela č. 851/53
v k.ú. Kostice, prodávající Josef Kubík, kupující Obec Kostice, návrh kupní
smlouvy máte k dispozici.
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Návrh na usnesení č. 7a)
ZO Kostice schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parcela č. 851/53 v k.ú.
Kostice, prodávající Josef Kubík, kupující Obec Kostice, kupní cena 20,-Kč/m2.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 7a) bylo schváleno
7b) Další smlouvu, kterou rada předkládá je návrh kupní smlouvy na koupi
pozemku parcela č. 851/48 v k.ú. Kostice, prodávající Richard Blažek, kupující
Obec Kostice.
Návrh na usnesení č. 7b)
ZO Kostice schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parcela č. 851/48 v k.ú.
Kostice, prodávající Richard Blažek, kupující Obec Kostice, kupní cena 20,Kč/m2.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 7b) bylo schváleno
7c) Dále předkládá rada obce návrh kupní smlouvy na koupi pozemku parcela č.
851/50 v k.ú. Kostice, prodávající Květoslava Janulíková, kupující Obec Kostice,
návrh kupní smlouvy máte k dispozici.
Návrh na usnesení č.7c)
ZO Kostice schvaluje kupní smlouvu na převod pozemku parcela č. 851/50 v k.ú.
Kostice do vlastnictví Obce Kostice. Prodávající Květoslava Janulíková, kupující
Obec Kostice, kupní cena 20,-Kč/m2.
Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 7c) bylo schváleno
7d) Směnná smlouva mezi PF ČR a Obcí Kostice
K bodu vystoupila starostka obce JUDr. Bradávková.
Ke směně pozemků dochází z podnětu Obce Kostice a po jednání vyvolaném RWE
Gas Storage, s.r.o. Praha. Společnost nabízí obnovu účelové komunikace vedoucí
do areálu bývalého ZD. Pozemky pod touto komunikací jsou ve vlastnictví státu, ve
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správě PF ČR, možnost je získat má pouze obec, kupní smlouva není možná, pouze
smlouva směnná za jiný pozemek. Jednání probíhá již od roku 2009. Směňuje se
pozemek ve vlastnictví obce parcela č. PK 1765, k.ú. Kostice, o výměře 9830m2,
za pozemky státu ve správě PF ČR parcela č. PK 920/1 v k.ú. Kostice, o výměře
6199m2 a pozemek KN p.č. 926/24 o výměře 34m2. Cena za obecní pozemek byla
stanovena ve výši 94.260,-Kč, cena za pozemky státu ve výši 377.560,-Kč.
Doplatek činí 283.300,-Kč.
Rada po zvážení doporučuje zastupitelstvu obce směnnou smlouvu schválit. RWE
má zájem část pozemku PK 920/1 a celý 926/24 odkoupit a přislíbila kupní cenu
s podílem na doplatku obce. Dalším důvodem je vybudovat na pozemku PK 920/1
komunikaci až ke komunikaci u bývalých dílen ZD.
Návrh na usnesení č.7d)
ZO Kostice schvaluje směnnou smlouvu na směnu pozemku ve vlastnictví Obce
Kostice parcela č. PK 1765 v k.ú. Kostice za pozemky ve vlastnictví státu ve
správě PF ČR parcela č. PK 920/1 a KN 926/24 v k.ú. Kostice. Účastníci smlouvy
PF ČR a Obec Kostice, s doplatkem ve výši 283.300,-Kč, který doplatí Obec
Kostice Pozemkovému fondu ČR.

Hlasování: 14 pro – 0 – 0
Usnesení č. 7d) bylo schváleno
8. Diskuse
p. Šťuka – jaké jsou stanoveny ceny vodného a stočného na rok 2012
p. Růžička – vodné činí 35,91Kč,stočné 40,81Kč včetně DPH.
p. Šťuka – jaké je stanovena cena plynu
JUDr. Bradávková – ceny nejsou písemně sdělovány, jsou stanoveny centrálně ,
tyto nemůže obec ovlivnit
p. Mrákava – plyn by měl zdražit o 9%, informace z tisku
p. Cinádr – je více společností a ceny jsou různé
p. Cinádr – popřál k vánočním svátkům a novému roku všem občanům

9. Závěr
JUDr. Bradávková poděkovala členům zastupitelstva a občanům za aktivní
přístup k jednání a ukončila zasedání zastupitelstva Obce Kostice v 19.30 hod.
Na závěr popřála všem občanům krásné vánoce, hodně zdraví a šťastný nový rok.
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Zapsala: Balážová Božena …………………………………
Ověřovatelé:

…………………………
Ivona Nešporová

………………….............
František Mrákava

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

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