Zápis č. 7
ze zasedání Zastupitelstva obce Kostice
dne 16.12.2019

Zápis č. 7 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Kostice konaného dne 16.12.2019
Přítomno: 15 členů zastupitelstva obce
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu z minulého
jednání
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Mgr. Libor Balga přivítáním přítomných. Zasedání bylo
řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Kosticích. Na zasedání je přítomno 15
členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6 byl řádně ověřen a nebyla proti němu vznesena žádná
námitka, zápis byl schválen a je k nahlédnutí.
Zapisovatelkou jednání je pověřena Ilona Hrdličková.
Starosta prohlásil, že všichni zastupitelé obdrželi materiály k dnešnímu zastupitelstvu včetně
programu. Program a materiály byly rovněž uveřejněny pro občany na webových stránkách obce.
Starosta navrhuje doplnění programu zastupitelstva:
Bod 24. Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
25. Různé
26. Diskuse
27. Závěr
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO č. 7
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 10
4. Zrušení Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace
5. Zřízení organizačních složek Obcí Kostice
6. Participativní rozpočet
7. Návrh rozpočtu Obce Kostice 2020
8. Rozpočet sociálního fondu na rok 2020
9. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Kostice na léta 2021-2022
10. Dodatek č. 4 k Programu poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice
11. Schválení dotací pro spolky a sdružení
12. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice
13. Pověření k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2019
14. Koupě pozemku KN p.č. 440/52 v k.ú. Kostice
15. Koupě pozemku PK p.č. 917/1 v k.ú. Kostice
16. Jednací řád zastupitelstva obce
17. Jednací řád finančního výboru
18. Jednací řád kontrolního výboru
19. OZV č.1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálního odpadu
20. OZV č.2 o místním poplatku ze psů
21. OZV č.3 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
22. Stanovisko k Návrhu zón PZP Tvrdonice
23. Souhlas s převodem pozemku-Padělky
24. Úprava odměn neuvolněných členů ZO
25. Různé – Koeficient na daň z nemovitosti
26. Diskuse
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27. Závěr
Návrh usnesení č. 1a)
ZO Kostice schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1a) bylo schváleno.
Následovala volba ověřovatelů:
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli p. Pavel Růžička, p. Pavel Helešic.
Návrh usnesení č. 1b)
ZO Kostice schvaluje za ověřovatele zápisu 7. zasedání zastupitelstva obce pana Pavla Růžičku a
pana Pavla Helešice.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1b) bylo schváleno.

2. Zpráva o činnosti rady obce
K bodu vystoupila Mgr. Požgayová:
Rada obce od 6. zasedání zastupitelstva, tj. od 30.9.2019, zasedala 5 krát. Protože všechny informace
z jednání rad jsou přístupné na webu obce v sekci Informace z rady obce, byly zmíněny jen
významnější aktivity:
- ve třech čteních byl sestaven návrh rozpočtu obce na příští rok
- hřiště a Sportklub: stavba Sportklubu pokračuje zatím bez výraznějších problémů. Tento týden
budou nainstalována okna a zimní zahrada, uvnitř se pracuje na rozvodech elektriky,
vzduchotechniky, kolem budovy se chystají chodníky a pojezdové plochy, tento týden nám bude
předložen i architektonický návrh interiérů. Byl opláštěn tubus bowlingu a řešíme vizuální nedostatky
oplechování.
- oprava mostu přes Kyjovku – 29. listopadu byla předána stavba, vše proběhlo pod pečlivým
dohledem technického dozoru investora Ing. Fojtácha. Za méněpráce a vícepráce v průběhu stavby
došlo k navýšení celkové ceny o 15.988,60 Kč bez DPH (celkem tedy 2.184.296,17 Kč).
- studie volnočasové zóny za hřištěm včetně Rybářské búdy: po asi 5 návštěvách p. architektky
Kubrické a Ing. Zůla jsme se minulý týden dohodli na prostorovém uspořádání celé lokality, v lednu
bude zastupitelstvu předložena prezentace s komentářem p. architektky, tuto prezentaci poté
představíme spolkům a občanům.
- byla zadána studie na revitalizaci Kostického rybníka. Máme už k dispozici 1. návrh, ten ale ještě
budou připomínkovat všechny dotčené orgány.
- zeleň v obci: v aleji k lesu jsme vysadili 45 stromů a 101 keřů, v intravilánu obce pak dalších 18
vzrostlejších stromů. Osazen je záhon u bytovky vedle Jednoty na Nové ulici, s obyvateli to bylo
projednáno a souhlasili s navrhovanou podobou. Nově upravený bude i záhon u vchodu do školky.
Stromy přibyly na dětských hřištích za obchodem i na Příční ulici a dále byly nahrazeny uschlé stromy
v parku a na Seníku.
- kabelová televize: bude zrušena příspěvková organizace Kabelová televize Kostice. Všechny závazky
přejdou na obec, pro naše občany z tohoto úkonu vyplývá pouze změna uživatelských smluv. Vysílání
TV a infokanálu zůstane, jak jsme zvyklí. Při jednání se zástupci firmy itself jsme se dohodli na
vstřícném kroku z jejich strany – do kabelové televize bude pouštěno vysílání ve stávajícím formátu
DBV-T, to znamená, že ani po březnu 2020 nebudou naši občané potřebovat settopboxy na příjem
DBV-T2. Zatím to nemáme dané písemně, takže s informacemi občanům čekáme.
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Dr. Bradávková - k vysílání kabelové televize – Itself oznamuje ve svém zpravodaji, že nebudou
potřeba set top boxy
Mgr. Požgayová - naším smluvním partnerem je RTV 5 p. Baránek, řešení bez nutnosti dokoupení set
top boxu ústně přislíbeno
Mgr. Balga - informace k Pošta Partner: do 20.1.2020 bude pošta v Kosticích z důvodu rekonstrukce
uzavřena, zástup pošta Lanžhot, vyzvednutí důchodů bude možné i u doručovatelek.
Návrh usnesení č. 2
ZO Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání ZO.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 10/2019
V RO jsou v příjmech navýšeny kapitoly daňové o 4.916.000,- Kč a výdaje jsou dány dle skutečného
stavu rozpočtu v celkové výši 38.095.100,- Kč.
V rozpočtovému opatření je přesun prostředků v rámci rozpočtu a posledním rozpočtovým
opatřením bude stav srovnán podle skutečných výsledků rozpočtu za rok 2019.
K 30.11.2019 skutečné příjmy rozpočtu: 36.416 764,41 Kč
skutečné výdaje rozpočtu: 28 467 876,92 Kč
zůstatek: 72.066.883,- Kč
Návrh usnesení č. 3
ZO Kostice schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2019, kdy rozpočet příjmů se zvýší o 4.916.000,Kč, celkový rozpočet příjmů se zvýší na 37.757.200,- Kč a rozpočet výdajů se sníží o 38.095.100,celkový rozpočet výdajů se sníží na 58.906.100,- Kč, financování se sníží o 43.011.100,- Kč.
Hlasování:
pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Zrušení Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace
S bodem vystoupila místostarostka obce.
V rámci změn a úspor rada obce navrhuje zrušit příspěvkovou organizaci Kabelová televize Kostice,
a to k datu 31.12.2019.
Po tomto datu dojde k postupné likvidaci a převodu finančních prostředků příspěvkové organizace
na obce do poloviny roku 2020 a vymazání z rejstříku.
Mgr. Balga – bude nutné uzavřít nové smlouvy na začátku roku při placení, poplatek bude s DPH,
zároveň si můžeme požádat o vrácení DPH.
Návrh usnesení č. 4a
ZO Kostice schvaluje zrušení Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace k 31.12.2019.
Hlasování:
pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4a bylo schváleno.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
§ 27. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho
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rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí
příspěvkové organizace může dojít pouze u příspěvkových organizací téhož zřizovatele. Z tohoto
důvodu je nutné zřídit likvidátora.
Návrh usnesení č. 4b
ZO Kostice ustanovuje likvidátorkou Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace Mgr.
Vladimíru Požgayovou.
Hlasování:
pro 15
proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4b bylo schváleno.

5. Zřízení organizačních složek Obcí Kostice
Rada obce dne 20.11.2019 usnesením č. 14 schválila nový Organizační řád Obecního úřadu Obce
Kostice, kde navrhuje zřízení organizačních složek:
Technické služby obce
Místní knihovna
Pošta Partner
Návrh na usnesení č.5
ZO Kostice schvaluje zřízení organizačních složek Obcí Kostice, a to: Technické služby obce, Místní
knihovna a Pošta Partner s účinností od 1.1.2020.
Hlasování:
pro 14
proti 0 zdržel se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Participativní rozpočet
Mgr. Požgayová - participativní rozpočtování je jedním z prvků přímé demokracie. Jedná se o proces,
při kterém územní samospráva vymezí část veřejného rozpočtu pro účely participativního
rozpočtování a umožní občanům přímo rozhodovat o způsobu, jakým budou vymezené prostředky
vynaloženy.
Rada obce Kostice navrhuje z prostředků Obce Kostice vložit částku 200.000,- Kč, která bude použita
dle Zásad participativního rozpočtu Obce Kostice - ty byly zastupitelům předloženy.
Usnesení k bodu č. 6a
ZO Kostice schvaluje Zásady participativního rozpočtu Obce Kostice.
Hlasování:
pro 15
proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 6a bylo schváleno.
Všichni zastupitelé obdrželi Výzvu participativního rozpočtu Obce Kostice pro ročník 2020, kde jsou
uvedeny bližší informace k projektu a termíny pro zpracování.
Usnesení k bodu č. 6b
ZO Kostice schvaluje Výzvu participativního rozpočtu Obce Kostice pro ročník 2020.
Hlasování:
pro 15
proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 6b bylo schváleno.
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7. Návrh rozpočtu Obce Kostice na rok 2020
S návrhem rozpočtu Obce Kostice na rok 2020 seznámí předsedkyně finančního výboru Mgr. Čížová,
návrh je přílohou zápisu.
Vysvětlila jednotlivé položky rozpočtu v paragrafovém znění.
Mgr. Požgayová – P. ředitelka MŠ Kostice předložila návrh na navýšení rozpočtu MŠ Kostice o částku
136 200,- Kč na pokrytí mzdových prostředků sociální asistentky integrovaných dětí v MŠ Kostice do
konce školního roku, tj. do června 2020. Ze strany MPSV byla informace ředitelce MŠ oznámena
pracovnicí ÚP ČR dne 2.12.2019, tedy až po zveřejnění návrhu rozpočtu: k 31.12.2019 dojde ze strany
úřadu práce nečekaně ke zrušení finanční podpory na mzdové prostředky 2 sociálních asistentek pro
integrované děti bez jakékoli možnosti kompenzace. Kapacita mateřské školky je zcela naplněna,
přijaty byly všechny děti, včetně dětí netříletých a právě dětí integrovaných. Pomocné sociální
asistentky pomáhají v průběhu dne s nejmladšími dětmi při pobytu venku a odpoledne při péči o
integrované děti.
Rada obce navrhuje navýšit paragraf 3111 Předškolní zařízení - Mateřská škola na částku 2.071.200,Kč.
- plátcovství DPH: 4.12.2019 nám přišlo rozhodnutí o registraci k DPH, dojde ke snížení rozpočtu –
nárok na vrácení DPH za Sportklub, čekáme na schválení dotace na větrolam a místní knihovnu
Investiční akce roku 2020:
Výstavba Sportklubu
- výstavba již probíhá, je předpoklad, že bude ukončena v termínu v červnu 2020
Modernizace dětského hřiště
- ledová plocha, pumptrecková dráha, lanová pyramida, nafukovací trampolína, pingpongový stůl,
šachy - zde požádáme o dotace
Rekonstrukce knihovny
- proběhne v roce 2020, je požádáno o dotaci, máme již 2 kola úspěšně za sebou a čekáme na
rozhodnutí MMR
Výstavba vodovodu Luční
- zde již máme rozhodnutí o umístění stavby, požádáme o dotaci z JMK, případně MMR na vodovod
a komunikaci
Výstavba rybníků a tůní
- zde probíhá povolovací proces vynětí ze ZPF, následovat bude vodoprávní řízení. Projekt je asi 2
měsíce ve skluzu z důvodu dodavatele. Děláme všechno proto, abychom podali v roce 2020 žádost
o dotace. Navazovat na tento projekt bude revitalizace stávajícího rybníka, zde již máme vybraného
projektanta, který chystá PD. Záměr je zeminu z nových rybníků využít při revitalizaci stávajícího a
tím snížit náklady na výstavbu nových.
Rekonstrukce hřbitova
- dokončujeme projektovou dokumentaci
Areál ZD
- v roce 2020 bude povolení pro stavbu inženýrských sítí a 2021 se začne postupně s realizací
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Výstavba optické sítě
- je hotová dokumentace, probíhá povolení stavby. Bude následovat rozhodnutí zastupitelstva, co
dál s provozem metalické sítě a jak řešit výstavbu a provoz optické sítě
Padělky
- probíhá jednání s majiteli pozemků, zbývá dořešit jeden pozemek, v roce 2020 bude nachystána PD
a povolení
Investice: 39.509.000 Kč
Provoz obce: 10.500.000 Kč
Platy zaměstnanců: 6.555.000,- Kč
Kultura: 600.000 Kč
Spolky: 1.530.000 Kč
p. Růžička - dotaz na částku v rozpočtu na Sportklub - je počítáno s částkou podle původní smlouvy
- pol. 3315 – muzeum: v loňském roce bylo schváleno odkoupení budovy, podle posudku není
budova až v tak dobrém stavu, návrh na demolici, bylo dohodnuto, že se vyčíslí náklady na
rekonstrukci, při vysokých nákladech, že se dům prodá. V letošním roce už se opravila střecha,
v rozpočtu na příští rok už je částka na další opravy, doporučuje dořešit projektovou dokumentaci,
přípojky a řešit uceleně, změnit způsob užívání stavby.
Mgr. Balga - projektovou dokumentaci řeší Ing. Kobzíková, zadní část objektu byla odstraněna,
částečně spadla. V příštím roce se plánuje oprava přední části - sanace zdiva, výměna oken a dveří.
Pro vnitřní práce není třeba stavební povolení, nebude zasahováno do nosných zdí
p. Růžička - to vše by mělo být součástí PD včetně položkových rozpočtů.
Návrh na usnesení č.7
ZO Kostice schvaluje navýšení paragrafu 3111 Předškolní zařízení - Mateřská škola na částku
2.071.200,- Kč a paragrafu 6112 Zastupitelské orgány na částku 2.477.500,- Kč. Částky budou
převedeny z rezervy, rozpočet Obce Kostice na rok 2020 bude v celkovém objemu:
příjmy 38.349.900,- Kč, výdaje 106.349.900,- Kč, financování zůstatku běžného účtu 68.000.000,Kč.
Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 4
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Rozpočet sociálního fondu na rok 2020
S rozpočtem sociálního fondu obce Kostice nás seznámí předsedkyně finančního výboru Mgr. Čížová.
Návrh na usnesení č.8
ZO Kostice schvaluje rozpočet sociálního fondu Obce Kostice na rok 2020 v celkovém objemu:
příjmy 64.000,- Kč, počáteční stav: 64.000,- Kč, výdaje 128.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Kostice na léta 2021-2022
S návrhem seznámil Mgr. Balga, návrh je přílohou zápisu.
p. Růžička – střednědobý výhled v předloženém znění není vypovídající, měly by být rozděleny
investice samostatně s částkou, není zohledněn příjem DPH, není počítáno s rezervou z minulých let.
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Mgr. Balga - návrh, který byl předložen, odpovídá formě a zákonu. Nejsou zde uvedeny
předpokládané rozpočty jednotlivých investičních akcí, protože obci nejsou známy. Z tohoto důvodu
je předkládána tato forma střednědobého výhledu. Jde čistě o administrativní splnění zákonných
povinností. Jsou zde uvedeny priority, které chce rada a zastupitelstvo realizovat v následujících
letech. Tyto priority se budou plnit dle finančních možností obce. Okolní obce mají výhledy ještě
stručnější.
p. Helešic – není zřejmé, kdy budou dokončeny projektové dokumentace na jednotlivé akce.
Dr. Bradávková, Mgr. Čížová – střednědobý výhled je pouze informativní.
Návrh na usnesení č. 9
ZO Kostice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kostice na léta 2021-2022 v předloženém
znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 5
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10. Dodatek č. 4 k Programu poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice
S návrhem dodatku č. 4 seznámila Mgr. Požgayová:
Prostřednictvím Programu poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice obec zajišťuje tok financí
směrem k místním spolkům.
A mění následovně:
Pro rok 2020 se stanovuje předpokládaný celkový objem finančních peněžních prostředků pro
dotace vyčleněné z rozpočtu obce na podporu účelu dle čl. II částkou ve výši 2.000.000,- Kč.
Mění se tedy jen letopočet, ostatní ustanovení se nemění.
Návrh na usnesení č. 10
ZO Kostice schvaluje Dodatek č. 4 k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice,
schválenému 27.4.2015.
Hlasování:
pro:
15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11. Schválení dotací pro spolky a sdružení
K bodu vystoupí radní Bohumil Gál.
11a) Slovácký krúžek Kostice zažádal o dotaci z rozpočtu obce ve výši 75.000,- Kč na podporu činnosti
a aktivit Slováckého krúžku, nákup tradičních krojů a krojových součástek, činnost Kostičánku a
Ženského sboru Kostičanky.
Návrh na usnesení č. 11a)
ZO Kostice schvaluje dotaci na rok 2020 pro Slovácký krúžek Kostice, z. s. - neinvestiční, ve výši
75.000,- Kč.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11a) bylo schváleno.
11b) TJ Sokol Kostice, z. s. zažádal o dotaci z rozpočtu obce ve výši 430.000,- Kč na provoz sokolovny,
příspěvek oddílům na činnost a na ples sportovců dle smlouvy. Je zde navýšení na oddíl Juda a
Armsportu - u juda narostl počat dětí a finanční prostředky budou využity na platy trenérů. Armsport
bude navýšením fin. prostředků pokrývat náklady na dopravu na závody.
Návrh na usnesení č. 11b)
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ZO Kostice schvaluje dotaci na rok 2020 pro TJ Sokol Kostice, z. s. - neinvestiční, ve výši 430.000,Kč.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11b) bylo schváleno.
11c) Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Kostice zažádal o dotaci z rozpočtu obce ve výši
80.000,- Kč na provozní náklady areálu rybářské chaty, zarybnění a kroužek. MRS Kostice si původně
žádal 160.000,- Kč, kdy 100.000,- Kč mělo být na opravu parketu. Obec Kostice zde plánuje v příštích
letech investice, proto tato částka není navrhována. Z důvodu bezplatného nájmu pro Obec Kostice
a spolky byla částka navýšena o 20.000,- Kč na náklady provozu.
Návrh na usnesení č. 11c)
ZO Kostice schvaluje dotaci na rok 2020 pro Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Kostice,
- neinvestiční, ve výši 80.000,- Kč.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11c) bylo schváleno.
11d) TJ Sokol Kostice - oddíl kopané, pobočný spolek zažádal o dotace z rozpočtu obce ve výši
720.000,- Kč na provoz areálu a činnost oddílu kopané dle přiloženého rozpočtu. Dotace dle žádosti
snížena o 30.000,- Kč – na správcovou/uklízečku oddíl kopané pobírá dotaci z úřadu práce.
Návrh na usnesení č. 11d)
ZO Kostice schvaluje dotaci na rok 2020 pro TJ Sokol Kostice, oddíl kopané, pobočný spolek neinvestiční, ve výši 720.000,- Kč.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11d) bylo schváleno.
11e) Fotbalový klub mládeže Podluží, z. s. zažádal o dotaci z rozpočtu obce ve výši 230.000,- Kč na
zabezpečení činnosti spojené s výchovou dětí a mládeže v kopané v obci Kostice a na projekt Školky
v pohybu.
Návrh na usnesení č. 11e)
ZO Kostice schvaluje dotaci na rok 2020 pro Fotbalový klub mládeže Podluží, z. s. - neinvestiční, ve
výši 230.000,- Kč.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11e) bylo schváleno.

12. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice na rok 2020
K bodu vystoupil radní Mgr. Bohumil Gál.
Na základě zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů, může rada obce schválit dotace do výše 50.000 Kč. Vyšší částky už jsou pouze
v kompetenci zastupitelstva obce.
Na základě žádostí spolků působících v obci Kostice rada obce předkládá k projednání návrhy
Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice na rok 2020.
U smluv bude doplněno, že spolky si mezi sebou nebudou účtovat nájem.
12a) Slovácký krúžek Kostice, z. s. - neinvestiční finanční podpora z rozpočtu obce ve výši 75.000,- Kč
na podporu činnosti a aktivit Slováckého krúžku, nákup tradičních krojů a krojových součástek,
činnost Kostičánku a Ženského sboru Kostičanky dle smlouvy.
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Návrh na usnesení č. 12a)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Kostice Slováckému krúžku Kostice, z. s., neinvestiční, ve výši 75.000,- Kč na podporu činnosti
a aktivit Slováckého krúžku, nákup tradičních krojů a krojových součástek, činnost Kostičánku a
Ženského sboru Kostičanky dle smlouvy.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 12a) bylo schváleno.
12b) TJ Sokol Kostice, z. s. - neinvestiční finanční podpora z rozpočtu obce ve výši 430.000,- Kč na
provoz sokolovny, příspěvek oddílům na činnost a na ples sportovců dle smlouvy.
Návrh na usnesení č. 12b)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Kostice TJ Sokol Kostice, z. s., neinvestiční ve výši 430.000,- Kč na provoz sokolovny, příspěvek
oddílům na činnost a na ples sportovců dle smlouvy.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 12b) bylo schváleno.
12c) Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Kostice - neinvestiční finanční podpora z rozpočtu
obce ve výši 80.000,- Kč na provozní náklady areálu rybářské chaty a na kulturní akce pro občany dle
smlouvy.
Návrh na usnesení č. 12c)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Kostice Moravskému rybářskému svazu, z. s., pobočný spolek Kostice, neinvestiční ve výši
80.000,- Kč na provozní náklady areálu rybářské chaty a na kulturní akce pro občany dle smlouvy.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 12c) bylo schváleno.
12d) TJ Sokol Kostice - oddíl kopané, pobočný spolek - neinvestiční finanční podporu z rozpočtu obce
ve výši 720.000,- Kč na provoz areálu a činnost oddílu kopané dle smlouvy.
Návrh na usnesení č. 12d)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Kostice TJ Sokol Kostice - oddílu kopané, pobočnému spolku, neinvestiční ve výši 720.000,Kč na provoz areálu a činnost oddílu dle smlouvy.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 12d) bylo schváleno.
12e) Fotbalový klub mládeže Podluží, z. s. - neinvestiční finanční podpora z rozpočtu obce ve výši
230.000,- Kč na zabezpečení činnosti spojené s výchovou dětí a mládeže v kopané v obci Kostice a
na projekt Školky v pohybu dle smlouvy.
Návrh na usnesení č. 12e)
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Kostice Fotbalovému klubu mládeže Podluží, z. s., ve výši 230.000,- Kč na zabezpečení
činnosti spojené s výchovou dětí a mládeže v kopané v obci Kostice a na projekt Školky v pohybu
dle smlouvy.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 12e) bylo schváleno.

13. Pověření k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2019
K bodu vystoupil radní Pavel Helešic.
Podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech provádí rozpočtové opatření zastupitelstvo
obce, pokud není pověřena rada obce. Tzn., že rada obce dostane pověření od zastupitelstva
k provedení posledního rozpočtového opatření souvisejícího s vyrovnáním rozpočtových položek
v závěru roku bez omezení.
Návrh na usnesení č. 13
ZO Kostice schvaluje pověření rady obce k provedení posledního rozpočtového opatření roku
2019.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

14. Koupě pozemku KN p. č. 440/52 v k. ú. Kostice
K bodu vystoupil radní Vlastislav Baťka.
Rada obce projednala Kupní smlouvu na pozemek KN p. č. 440/52 ostatní plocha, ostatní
komunikace, zapsaný na LV 2108. Majitelé tohoto pozemku podmínili souhlas s výstavbou nových
rybníků prodejem tohoto pozemku. Pozemek je součást hráze k čističce odpadních vod. Cena za
tento pozemek byla stanovena s ohledem na výkupní cenu pozemku pro rybník na 25,- Kč za m2.
Jedná se o pozemek na hrázi nového rybníka.
Návrh na usnesení k bodu č. 14
ZO Kostice schvaluje koupi pozemku KN p. č. 440/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
270 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 2108, pro katastrální území obce Kostice u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na osoby Evu Březovskou, Annu
Černou, Marii Filípkovou a Květoslavu Rudolfovou za celkovou kupní cenu 6.800,- Kč, a doporučuje
uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

15. Koupě pozemku PK p.č. 917/1 v k.ú. Kostice
K bodu vystoupil radní Vlastislav Baťka.
Rada obce projednala koupi pozemku, který sousedí s pozemkem obce vedle panelové cesty z areálu
ZD směrem na ul. Břeclavskou. Cena je nižší, než je odhadní. V dlouhodobém záměru obce je zde
plánována kanalizace, rozšíření komunikace na ul. Břeclavskou a odvedení všech nákladních aut
obsluhujících ZD z ul. Sportovní.
Dr. Bradávková – tento pozemek nabízela původní majitelka již před několika lety za vyšší cenu
Mgr. Balga – pozemek navazuje na druhou větev kanalizace v prostoru bývalého ZD, je zde možnost
vybudovat novou cestu na ul. Břeclavskou.
Návrh na usnesení k bodu č. 15
ZO Kostice schvaluje koupi pozemku PK p. č. 917/1 parcela v zjednodušené evidence o výměře
6416 m2 v k. ú. Kostice, evidovaného na LV 428 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Břeclav na osobu Lev Strouhal, bytem U Jánského dvora 266/6, Břeclav za
kupní cenu 192.480,- Kč a doporučuje uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění.
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Hlasování:
pro 15
proti 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

zdržel se 0

16. Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce Kostice
Všichni zastupitelé obdrželi návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce Kostice. Jednací řád vychází
ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a upravuje podrobnosti o průběhu jednání zastupitelstva, tedy
mimo jiné práva a povinnosti členů zastupitelstva a občanů obce, způsob hlasování, vyhotovení
zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Návrh na usnesení k bodu č. 16
ZO Kostice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Kostice s účinností od 1.1.2020
v předloženém znění.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

17. Návrh Jednacího řádu finančního výboru
Jednací řád upravuje přípravu zasedání finančního výboru zastupitelstva, jeho svolávání, průběh
jednání, usnášení a kontrolu jeho usnesení, jakož i další zásady pro jeho činnost. Dále upravuje
způsob provádění finanční kontroly, kterou provádí finanční výbor či jeho pověření členové. Hlavní
úpravou je, že zpráva ze zasedání finančního výboru bude veřejně interpretována na zastupitelstvu
obce.
Návrh na usnesení k bodu č. 17
ZO Kostice schvaluje Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva obce Kostice s účinností od
1.1.2020 v předloženém znění.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

18. Jednací řád kontrolního výboru
Jednací řád upravuje přípravu zasedání kontrolního výboru zastupitelstva, jeho svolávání, průběh
jednání, usnášení a kontrolu jeho usnesení, jakož i další zásady pro jeho činnost. Dále upravuje
způsob provádění kontrolní činnosti, kterou provádí kontrolní výbor či jeho pověření členové. Hlavní
úpravou je, že zpráva ze zasedání kontrolního výboru bude veřejně interpretována na zastupitelstvu
obce.
Návrh na usnesení k bodu č. 18
ZO Kostice schvaluje Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva Obce Kostice s účinností od
1.1.2020 v předloženém znění.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

19. OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálního odpadu
Všichni zastupitelé obdrželi Obecně závaznou vyhlášku č. 1 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování komunálního odpadu.
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Součástí této OZV č. 1/2019 je příloha č. 1 OZV č. 1-2019, která se týká poplatku za komunální odpad
stanoveného radou obce dle skutečných nákladů. Poplatek na rok 2020 bude ve výši 500,- Kč.
Náklady na občana za svoz odpadu a sběrný dvůr je 956,- Kč. Rozdíl bude hrazen z rozpočtu obce.
Dle nového zákona o odpadech, který má platit od 1.1.2021, bude nejnižší částka za odpad 800,-Kč
a tato částka se má následující roky zvyšovat.
Aby obec mohla v budoucnu stanovit co nejnižší poplatky za odpad, bude muset prokázat, že občané
odpad třídí. Po zakoupení traktoru se bude bio odpad vyvážet p. Královi do Břeclavi, tím snížíme
vysoké náklady na dopravu. Rada obce také rozhodla nakoupit barevné pytle a tašky na tříděný
odpad, bude šířena osvěta k občanům, jak odpad třídit, aby bylo odpadu na sběrném dvoře co
nejméně.
Dr. Bradávková – zájem vyvážet bio odpad p. Královi byl již v minulých letech – jak je to s udržitelností
skládky bio odpadu Hantály a.s.?
Mgr. Balga – udržitelnost již skončila, záleží na obci, kam bude bio odpad vyvážet.
Návrh na usnesení k bodu č. 19
ZO Kostice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Kostice č. 1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v předloženém znění s účinností od 1.1.2020.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

20. OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Mgr. Balga - všichni zastupitelé obdrželi Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze
psů. Poplatek zůstává ve výši 100,- Kč za psa a 200,- Kč za každého dalšího.
p. Janulík – dotaz na množírnu psů v bývalém ZD – zda také hradí poplatky ze psů.
Mgr. Balga – po upozornění zde byla několikrát kontrola, vše bylo vždy bez závad.
Návrh na usnesení k bodu č. 20
ZO Kostice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Kostice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
v předloženém znění s účinností od 1.1.2020.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
21. OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Mgr. Balga - všichni zastupitelé obdrželi Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství - prostranství před domy pro uskladnění staveb. materiálu, stánkový
prodej. Místní spolky nebudou za stánkový prodej platit.
Návrh na usnesení k bodu č. 21
ZO Kostice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Kostice č. 3/2019, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství v předloženém znění s účinností od 1.1.2020.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
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22. Stanovisko k Návrhu zón PZP Tvrdonice
Při prostudování Návrhu zón PZP Tvrdonice obec zjistila nesrovnalosti v dokumentaci, následně si
vyžádala Bezpečnostní zprávu PZP Tvrdonice a vnitřní havarijní plán PZP Tvrdonice. Vnitřní havarijní
plán PZP Tvrdonice nebyl obci poskytnut. Zde bude postupováno dle § 106 o svobodném přístupu
k informacím.
Jihomoravský krajský úřad nám odmítl vydat havarijní plán PZP, přizvali jsme si soudního znalce, obec
nebyla od počátku účastníkem řízení, máme požadavek na odstranění sond u obce.
Dr. Bradávková – informace byla zveřejněna na webových stránkách obce, zda byla nějaká odezva.
Mgr. Balga – dostavili se někteří majitelé nemovitostí i zástupci firem v prostoru ZD, máme i jejich
písemná stanoviska. S řešením nám pomáhá i poslanec MUDr. Janulík.
Vzhledem k těmto zjištěním nesouhlasíme se způsobem stanovení návrhu zóny havarijního
plánování pro PZP Tvrdonice, ani s jeho obsahem a žádáme o poskytnutí lhůty do 30.6.2020 na
vyjádření k Návrhu zón PZP Tvrdonice. Stanovisko je přílohou.
Návrh na usnesení k bodu č. 22
ZO Kostice nesouhlasí se způsobem stanovení návrhu zóny havarijního plánování pro PZP
Tvrdonice, ani s jeho obsahem a žádá o poskytnutí lhůty do 30.6.2020 pro sdělení stanoviska
k výše uvedenému dokumentu, jakož i celé problematice PZP Tvrdonice.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

23. Souhlas s převodem pozemku Padělky II
Mgr. Požgayová – p. Ondřej Balga podal žádost o schválení převodu pozemku parc. č. 3989 Padělky
II stavební parcela na rodiče Marcelu a Bronislava Balgovy z důvodu zajištění financování výstavby
rodinného domu. Po změně zaměstnání nesplňuje podmínky pro získání hypotéky. Ve věci původně
rozhodovalo zastupitelstvo, necháváme tedy opět rozhodnout zastupitelstvo.
Z důvodu střetu zájmů se starosta zdržuje hlasování.
Dr. Bradávková – podobný případ už se řešil, doporučuje schválení.
Návrh na usnesení k bodu č. 23
ZO Kostice schvaluje převod pozemku parc. č. 3989 Padělky II stavební parcela majitele p. Ondřeje
Balgy na rodiče Marcelu a Bronislava Balgovy.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

24. Úprava odměn neuvolněných členů zastupitelstva
Z důvodu nařízení vlády došlo k navýšení dosavadních částek odměn členů zastupitelstva od 1.1.2020
o 10 %, proto starosta navrhuje navýšení odměn všech členů zastupitelstva dle přílohy. Tato úprava
se nevztahuje na odměny uvolněných zastupitelů (starosty a místostarostky).
Návrh na usnesení k bodu č. 24
ZO Kostice schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO a členů komisí a výborů
v předloženém znění dle přílohy, která je součástí zápisu, s platností od 1.1.2020.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
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25. Různé - Koeficient na daň z nemovitosti
Dne 10.12. se na nás obrátil Finanční úřad pro Jihomoravský Kraj ve věci stanovení daně
z nemovitosti.
Podle ust. § 12 zák. č. 338/1992, o daních z nemovitostí v platném znění, může obec obecně
závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce stanovit jeden místní koeficient
ve výši 2, 3, 4 nebo 5.
Návrh na usnesení k bodu č. 25
ZO Kostice neschvaluje přijetí obecně závazné vyhlášky ke stanovení místního koeficientu na daň
z nemovitosti.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 25 bylo schváleno.

26. Diskuse
Mgr. Požgayová – v neděli 15.12. bylo Vánoční zpívání, chtěla by poděkovat předsedkyni kulturní
komise p. Ludmile Kučerové za pořádání kulturních akcí a p. Naděždě Blažejové, předsedkyni sociální
komise, za práci pro přestárlé a sociálně slabé občany v obci.
p. Petrla – děkuje za opravu mostu přes Kyjovku
p. Střížík – poukazuje na situaci na křižovatce ul. Sadová a Tvrdonská, umístěné zrcadlo je dopoledne
nefunkční, žlutá čára parkování neomezuje, řidiči parkují i tak
p. Janulík – pokud před obchodem nestojí dodávka, je na cestu od Tvrdonic dobře vidět
p. Střižík – problém je s vjezdem z ul. Tvrdonské na ul. Sadovou, auta stojí hned v křižovatce
Mgr. Balga – zrcadlo bylo vyměněno, nemělo by se rosit, stav prověříme
p. Rozsypal – dotaz na stavbu Sportklubu – na štítu se vlní nově instalovaný plech
Mgr. Balga – firma byla upozorněna stavebním dozorem, věc byla reklamována, dosud nemáme
vyjádření.
Mgr. Čížová – zda byl použit plech přímo určený na takovou stavbu
Mgr. Balga – máme zájem shlédnout stavbu s takto použitým plechem

27. Závěr
Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta obce Mgr. Balga v 19.50 hod., popřál krásné a klidné
prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku.
Zapsala: 18.12.2019

Ilona Hrdličková

Ověřovatelé: ……………………………………
Pavel Růžička

dne ………………………

………..…………………………
Pavel Helešic

dne ………………………

……………..…………………………
Mgr. Vladimíra Požgayová
místostarostka

………..…………………………
Mgr. Libor Balga
starosta
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Výpis usnesení ze Zastupitelstva obce Kostice č. 7 ze dne 16.12.2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1a) program 7. zasedání zastupitelstva obce
1b) za ověřovatele zápisu 7. zasedání zastupitelstva obce p. Pavla Růžičku a p. Pavla Helešice
3) Rozpočtové opatření č. 10/2019, kdy rozpočet příjmů se zvýší o 4.916.000,-Kč, celkový rozpočet
příjmů se zvýší na 37.757.200,- Kč a rozpočet výdajů se sníží o 38.095.100,- celkový rozpočet
výdajů se sníží na 58.906.100,- Kč, financování se sníží o 43.011.100,- Kč
4a) zrušení Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace k 31.12.2019
4b) ustanovuje likvidátorkou Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace Mgr. Vladimíru
Požgayovou
5) zřízení organizačních složek Obcí Kostice, a to: Technické služby obce, Místní knihovna a Pošta
Partner s účinností od 1.1.2020
6a) Zásady participativního rozpočtu Obce Kostice
6b) Výzvu participativního rozpočtu Obce Kostice pro ročník 2020
7) navýšení paragrafu 3111 Předškolní zařízení - Mateřská škola na částku 2.071.200,- Kč a
paragrafu 6112 Zastupitelské orgány na částku 2.477.500,- Kč. Částky budou převedeny
z rezervy, rozpočet Obce Kostice na rok 2020 bude v celkovém objemu:
příjmy 38.349.900,- Kč, výdaje 106.349.900,- Kč, financování zůstatku běžného účtu
68.000.000,- Kč
8) rozpočet sociálního fondu Obce Kostice na rok 2020 v celkovém objemu:
příjmy 64.000,- Kč, počáteční stav: 64.000,- Kč, výdaje 128.000,- Kč
9) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kostice na léta 2021-2022 v předloženém znění
10) Dodatek č. 4 k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Kostice, schválenému
27.4.2015
11a) dotaci na rok 2020 pro Slovácký krúžek Kostice, z. s. - neinvestiční, ve výši 75.000,- Kč
11b) dotaci na rok 2020 pro TJ Sokol Kostice, z. s. - neinvestiční, ve výši 430.000,- Kč
11c) dotaci na rok 2020 pro Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Kostice, - neinvestiční, ve
výši 80.000,- Kč
11d) dotaci na rok 2020 pro TJ Sokol Kostice, oddíl kopané, pobočný spolek - neinvestiční, ve výši
720.000,- Kč
11e) dotaci na rok 2020 pro Fotbalový klub mládeže Podluží, z. s. - neinvestiční, ve výši 230.000,- Kč
12a) v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice
Slováckému krúžku Kostice, z. s., neinvestiční, ve výši 75.000,- Kč na podporu činnosti a aktivit
Slováckého krúžku, nákup tradičních krojů a krojových součástek, činnost Kostičánku a
Ženského sboru Kostičanky dle smlouvy
12b) v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice TJ
Sokol Kostice, z. s., neinvestiční ve výši 430.000,- Kč na provoz sokolovny, příspěvek oddílům
na činnost a na ples sportovců dle smlouvy
12c) v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice
Moravskému rybářskému svazu, z. s., pobočný spolek Kostice, neinvestiční ve výši 80.000,- Kč
na provozní náklady areálu rybářské chaty a na kulturní akce pro občany dle smlouvy
12d) v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice TJ
Sokol Kostice - oddílu kopané, pobočnému spolku, neinvestiční ve výši 720.000,- Kč na provoz
areálu a činnost oddílu dle smlouvy
12e) v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kostice
Fotbalovému klubu mládeže Podluží, z. s., ve výši 230.000,- Kč na zabezpečení činnosti spojené
s výchovou dětí a mládeže v kopané v obci Kostice a na projekt Školky v pohybu dle smlouvy
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13)
14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)
21)
23)
24)

pověření rady obce k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2019
koupi pozemku KN p. č. 440/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 270 m2,
zapsaného na listu vlastnictví č. 2108, pro katastrální území obce Kostice u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na osoby Evu Březovskou, Annu Černou,
Marii Filípkovou a Květoslavu Rudolfovou za celkovou kupní cenu 6.800,- Kč, a doporučuje
uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění
koupi pozemku PK p. č. 917/1 parcela v zjednodušené evidence o výměře 6416 m2 v k. ú.
Kostice, evidovaného na LV 428 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Břeclav na osobu Lev Strouhal, bytem U Jánského dvora 266/6, Břeclav za kupní
cenu 192.480,- Kč a doporučuje uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění
Jednací řád Zastupitelstva obce Kostice s účinností od 1.1.2020 v předloženém znění
Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva obce Kostice s účinností od 1.1.2020
v předloženém znění
Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva Obce Kostice s účinností od 1.1.2020
v předloženém znění
Obecně závaznou vyhlášku Obce Kostice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v předloženém znění s účinností od 1.1.2020
Obecně závaznou vyhlášku Obce Kostice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů v předloženém
znění s účinností od 1.1.2020
Obecně závaznou vyhlášku Obce Kostice č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství v předloženém znění s účinností od 1.1.2020
převod pozemku parc. č. 3989 Padělky II stavební parcela majitele p. Ondřeje Balgy na rodiče
Marcelu a Bronislava Balgovy
odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO a členů komisí a výborů v předloženém znění
dle přílohy, která je součástí zápisu, s platností od 1.1.2020

Zastupitelstvo bere na vědomí:
2)
zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo neschvaluje:
25) přijetí obecně závazné vyhlášky ke stanovení místního koeficientu na daň z nemovitosti
Zastupitelstvo nesouhlasí:
22) se způsobem stanovení návrhu zóny havarijního plánování pro PZP Tvrdonice, ani s jeho
obsahem a žádá o poskytnutí lhůty do 30.6.2020 pro sdělení stanoviska k výše uvedenému
dokumentu, jakož i celé problematice PZP Tvrdonice

………………………………………….
Mgr. Vladimíra Požgayová
místostarostka

……………………………………
Mgr. Libor Balga
starosta
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