Zastupitelstvo obce Kostice
Výpis z usnesení ze zasedání ZO č. 11 ze dne 20.7.2020
1. Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje:
1a)
1b)
3b)

4a)

4b)

5)

program 11. zasedání zastupitelstva obce.
ověřovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva obce pana Mgr. Bohumila Gála a paní Mgr.
Marii Čížovou.
Rozpočtové opatření č. 8/2020, rozpočet příjmů se zvýší o 870.000,- Kč na celkový rozpočet
příjmů 39.737.600,- Kč. Rozpočet výdajů se zvýší o 870.000,- Kč na celkový rozpočet výdajů
108.737.600,- Kč.
odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši ½ na pozemcích p.č.st. 428 o výměře 277 m2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3344/71 o výměře 763 m2 - orná půda, p.č. 3344/72 o
výměře 1501 m2 - vinice, p.č. 3344/177 o výměře 1034 m2 - orná půda, vše v k.ú. Tvrdonice,
evidováno na LV 382 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Břeclav od paní Petry Zbořilové, bytem Břeclav, U Jánského dvora 2976/14 a pana Miroslava
Zelinky, bytem Břeclav, U Jánského dvora 2976/14 za celkovou kupní cenu ve výši
2.000.000,- Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění.
v předloženém znění Smlouvu o úschově mezi JUDr. Aleš Mendel, advokát zapsaný
v seznamu ČAK pod ev. číslem 12476 se sídlem Orlí 18, 602 00 Brno (úschovce), Obcí Kostice
(složitel) a Petra Zbořilová, bytem U Jánského dvora 2976/14, 690 03 Břeclav (oprávněný) a
Miroslav Zelinka, bytem U Jánského dvora 2976/14, 690 03 Břeclav (oprávněný), strany se
dohodly, že v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a převodem vlastnictví k nemovitým
věcem, a to pozemku p.č. st. 428, pozemku p.č. 3344/71, pozemku p.č. 3344/72, pozemku
p.č. 3344/177 vše v k.ú. Tvrdonice, evidováno na LV 382 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav. Obec Kostice uhradí ve lhůtě do 10 dnů po
podpisu smlouvy na účet advokátní úschovy kupní cenu ve výši 2.000.000,- Kč.
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SOD19-034 „SPORTKLUB KOSTICE“ uzavřený mezi
objednatelem Obcí Kostice a zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., 695 01 Hodonín,
Měšťanská 3992/109, IČ 26285363 v předloženém znění týkající se vyúčtování prací dle
smlouvy o dílo a uzavřených dodatků, cena díla se snižuje o částku 196.083,64 Kč bez DPH na
celkovou cenu díla 25.772.041,07 Kč bez DPH.

2. Zastupitelstvo obce Kostice bere na vědomí:
2)
3a)
7)

Zprávu o činnosti rady obce od 10. zasedání zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření č. 7/2020, rozpočet příjmů a výdajů se nemění.
Připomínky a podněty občanů a zastupitelů.

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

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

