Zápis č. 12
ze zasedání Zastupitelstva obce Kostice
dne 23.9.2020

Zápis č. 12 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Kostice konaného dne 23.9.2020
Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce
Omluveni ze zdravotních důvodů: Kateřina Stiglerová
MUDr. Jana Izsófová

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 13 členů
zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO č. 12
Zpráva o činnosti rady obce
Rozpočtové opatření č. 9
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě soc. služeb ORP BV
Dotace Interreg
Stanovení výkupní ceny pozemků pro cyklostezku Kostice-Kostická váha.
Smlouva o dílo „Kostice – stavební úpravy ploch před hřbitovem“
Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy – FKM Podluží
Různé
Dopis pana Jeřábka
10. Diskuse
11. Závěr
Návrh na usnesení č. 1a)
ZO Kostice schvaluje program 12. zasedání ZO.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1a) bylo schváleno.
Volba ověřovatelů:
Starosta: Vyzývám zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli Naděžda Blažejová, Vlastislav Baťka.
Návrh na usnesení č. 1b)
ZO Kostice schvaluje za ověřovatele zápisu 12. zasedání Zastupitelstva obce Kostice p. Naděždu
Blažejovou a p. Vlastislava Baťku.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1b) bylo schváleno.
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2. Zpráva o činnosti rady obce
Se zprávou o činnosti rady obce za období od 11. zasedání zastupitelstva vystoupila místostarostka Mgr.
Požgayová. Zpráva je přílohou zápisu.
Byla představena nová ředitelka MŠ Kostice Bc. Šárka Křivová.
Mgr. Balga - obdrželi jste přehled investic obce do konce roku 2020, kde je nastíněno i financování. Dále
jste obdrželi Výkaz hodnocení plnění rozpočtu, kde jsme na straně příjmů na 66% plnění s částkou
28.124.963,49 Kč.
Předpoklad příjmů obce 42.180.800,- Kč + schválené dotace ve výši 4.869.530,- Kč, předpokládaná
celková částka příjmů na rok 2020 ve výši 47.050.330,- Kč.
Výdaje jsou v současné době na částce 42.836.275,- Kč, kdy je předpoklad, že dokonce roku bude
proinvestováno ještě 15.000.000,- Kč. To znamená, že celkové výdaje rozpočtu budou pravděpodobně
ve výši 57.836.275,- Kč. V současné době je zůstatek účtu 53.000.000,- Kč.
Dále byly představeny investiční akce do konce roku 2020:
Multifunkční hřiště s ledovou plochou I. etapa
4.409.058,50 Kč
Nákup vozidla Peugeot Boxer valník pro technické služby
669.900,-Kč
Obnova dětského hřiště
900.000,-Kč
Komunitní centrum rekonstrukce – knihovna
2.572.000,-Kč
Rekonstrukce cyklostezky od Kyjovky po Kopanku
1.675.000,-Kč
2. etapa oplocení dětského hřiště
762.050,-Kč
Výsadba zeleně
400.000,-Kč
Celkem investice
11.388.008,-Kč.
Financování proběhne z rozpočtu obce a dotací.
Dotace:
Komunitní centrum
1.219.530,-Kč
Interreg: most, cyklostezka
3.400.000,-Kč
Výsadba zeleně
250.000,-Kč
Celkem dotace
4.869.530,- Kč
Návrh na usnesení č. 2
ZO Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od 11. zasedání ZO.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 9/2020
S Rozpočtovým opatřením č. 9/2020 zastupitele seznámil Mgr. Balga.
Návrh je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 3
ZO Kostice schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2020, rozpočet příjmů se zvýší o 2.443.200,- Kč na
celkový rozpočet příjmů 42.180.800,- Kč. Rozpočet výdajů se zvýší o 2.443.200,- Kč na celkový
rozpočet výdajů 111.180.800,- Kč.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě soc. služeb ORP BV
K bodu vystoupila místostarostka obce. Smlouva je přílohou zápisu. Krajský úřad poskytne okresu
Břeclav méně finančních prostředků na soc. služby, obce byly ORP Břeclav vyzvány k placení vyšší částky.
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Obce ORP s tímto důrazně nesouhlasily, rozpočty pro letošní rok jsou již schváleny, platba zůstává ve
stejné výši jako doposud, tj. 50 Kč na občana. Při počtu obyvatel k 1.1.2020 1885 obyvatel bude celková
částka 94.250 Kč.
Usnesení č. 4
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb ORP Břeclav pro rok 2020 s Městem Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČ
00283061 na zajištění spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností ORP Břeclav ve výši 94.250,- Kč na rok 2020.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Dotace Interreg
Starosta: obec obdržela nenávratný příspěvek z Interregu na projekt „Na kole k přírodním a kulturním
památkám“, naší partnerskou obcí je Mníchova Lehota okres Trenčín. Rozpočet projektu je 222.468,85
Eur, to je 5.895.425,- Kč, spoluúčast obce Kostice je 589.546,- Kč. Částku 5.305.879,- Kč dostaneme na
refinancování a financování projektů:
- rekonstrukce mostu přes Kyjovku (proběhlo v roce 2019)
- rekonstrukce cyklostezky ke Kopance (proběhne listopad 2020)
- Naučná stezka „Krásy lužního lesa“, která povede od zahrádek až po les a budou zde
informativní tabule a interaktivní prvky.
Dále je v projektu počítáno s propagačními materiály obce Kostice a návštěvou Mníchovy Lehoty.
Rozpočet jste obdrželi.
JUDr. Bradávková – zda se jedná o přeshraniční spolupráci – ano
Mgr. Čížová – dotaz, kdo provádí administraci dotace – administrace je řešena přes MAS Jižní Morava
Návrh usnesení č. 5
ZO Kostice schvaluje podání žádosti o nenávratné finanční prostředky za účelem realizace projektu
"Na kole k přírodním a kulturním památkám", jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem
obce Kostice, resp. s platným plánem rozvoje Jihomoravského kraje v České republice, zabezpečení
realizace projektu je v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, zabezpečení finančních prostředků
na spolufinancování realizovaného projektu je ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a
poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci a vlastní finanční prostředky žadatele
jsou ve výši 22 246,89 Eur.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Stanovení výkupní ceny pozemků pro cyklostezku Kostice-Kostická váha.
Starosta: byla dokončena příprava projektové dokumentace k cyklostezce Kostice – Kostická váha. V
rámci této akce má dojít k výkupu cca 180 pozemků v katastrálním území obce Kostice a města Lanžhot.
Z tohoto důvodu byl vypracován Znalecký posudek o ceně pozemků č. 6128-43/2020 Ing. Jaroslavem
Čechem, znalcem v oboru ekonomie, ceny a odhady trvalých porostů a půdy, Týnec. Cena obvyklá (tržní)
pozemků určených pro stavbu Kostice-Kostická váha, cyklostezka v k.ú. Kostice a v k.ú. Lanžhot činí dle
odborného odhadu znalce 45,- Kč/m2.
V této stavbě není zahrnut přejezd přes dálniční těleso.
JUDr. Bradávková – zda se budou vykupovat jen potřebné metry
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Mgr. Balga – vykupovat se budou jen metry dle projektové dokumentace – potřebná vzdálenost od
komunikace, šířka cyklostezky, místo na alej, která zastíní cyklostezku.
Návrh usnesení č. 6
ZO Kostice schvaluje výkupní cenu pozemků pro stavbu „Cyklostezka Kostice-Kostická váha“ ve výši
45,- Kč/m2.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Smlouva o dílo „Kostice – stavební úprav ploch před hřbitovem“
Obec Kostice obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1.000.000,- Kč na projekt „Kostice
– stavební úpravy ploch před hřbitovem“, která zahrnuje výstavbu parkovacích míst, změnu povrchu
komunikace, výstavbu části hřbitovních zdí, zadržení vody – retenční nádrže. Projekt má rozpočet ve
výši 5.889.320,- Kč. 21.9.2020 provedeno výběrové řízení, stavební práce byly vysoutěženy na částku
5.019.534,71 Kč. Dále se připravuje rozpočet a výběrové řízení na rekonstrukci smuteční síně a výběrové
řízení na obnovu veřejného osvětlení a ozvučení. Rekonstrukce hřbitova proběhne od února do konce
června 2021. V období výstavby nebudou možné obřady ve smuteční síni, bude dohoda s Tvrdonicemi
a Lanžhotem o provádění smutečních obřadů.
p. Janulík – pohřeb do země bude možný, smuteční obřad po domluvě ve Tvrdonicích nebo v Lanžhotě?
- ano
Návrh usnesení č.7
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo „KOSTICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY PLOCH PŘED
HŘBITOVEM“, zhotovitel Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690 02 Břeclav, IČ 26264081
s cenou za dílo ve výši 5.019.534,71 Kč s DPH.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy – FKM Podluží
FKM Podluží požádal o změnu veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení činnosti spojené s výchovou dětí
a mládeže v kopané v obci Kostice a Školky v pohybu ve výši 230.000,- Kč. FKM Podluží zabezpečí provoz
z jiných dotací a žádá o převod částky 230.000,- Kč na investiční dotaci, která bude použita na nákup
devítimístné dodávky zabezpečující svoz dětí a mládeže na tréninky a utkání FKM Podluží. Dodávku
bude možné využít i v rámci aktivit obce Kostice. Současná dodávka je ve špatném technickém stavu,
byla zapůjčena pro potřeby obce.
Z důvodu členství v FKM Podluží se Mgr. Balga zdržuje hlasování.
Návrh usnesení č. 8
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Kostice na rok 2020 pro FKM Podluží, z.s., neinvestiční dotace na činnost ve výši
230.000,- Kč bude převedena tímto Dodatkem č. 1 na investiční ve výši 230.000,- Kč na zakoupení
devítimístné dodávky.
Hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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9. Různé
V rámci různého měl být projednán dopis Mgr. Libora Jeřábka, týkající se situace v ZŠ Tvrdonice - p.
Jeřábek se z jednání ZO omluvil z pracovních důvodů.

10. Diskuse
Mgr. Balga – vysvětlení k situaci na ZŠ Tvrdonice: Radě obce Kostice byl začátkem července předán
podnět rodičů k situaci na ZŠ Tvrdonice, podnět byl postoupen na Obec Tvrdonice. Uskutečnilo se
společné jednání obou rad k řešení situace – neshody s p. ředitelkou, fluktuace učitelů, špatná
komunikace vedení školy směrem ke zřizovateli, s učiteli i rodiči, stížnosti na špatnou stravu. Ze zasedání
byl sepsán zápis s konkrétními úkoly pro vedení školy. Vše mělo být řešeno v rámci školy. Na stránkách
obce a sociálních sítích bylo zřizovatelem zveřejněno i vyjádření pedagogů 1. stupně, ve kterém bylo
uvedeno, že jednání ze strany některých pedagogů přechází do šikanování p. ředitelky. Tito učitelé
požádali p. ředitelku, aby zveřejnila jim zaslané vyjádření, ve kterém p. ředitelka píše, že se šikanovaná
být necítí, ale ke zveřejnění tohoto dopisu doposud nedošlo. Někteří pedagogové proto podali výpověď.
Následně Mgr. Brabcová odstoupila z funkce k 31.7.2021. 17.9. byla svolána školská rada, na které byli
přítomni starosta Tvrdonic a třídní důvěrníci. Zde byla opětovně projednávána situace na ZŠ Tvrdonice.
Školská rada pověřila Mgr. Pavlíkovou za zřizovatele a p. Mračnovou za rodiče k jednání s učiteli, za
jakých podmínek by stáhli výpovědi. Zpráva o výsledku jednání byla předána Radě obce Tvrdonice a
ředitelce ZŠ. V současné době Obec Tvrdonice připravuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pozici
ředitele/lky ZŠ Tvrdonice – z administrativních důvodů dojde k nástupu nejdříve k II. pololetí.
- situace k hodům – bylo plánováno postavení máje, venkovní akce s hudbou, ale vzhledem k dnešnímu
opatření ministra zdravotnictví vše padá, po dohodě se stárky veškeré hodové akce budou zrušeny.
p. Baťka – opatření je vyhlášeno na 14 dnů, zda neponechat tuto otázku otevřenou a akce zrušit až
potom
Mgr. Balga – to nepůjde, pro máju se mělo jet už tento týden, musíme rozhodnout hned
JUDr. Bradávková – zda jsou vyčísleny náklady na provoz multifunkčního hřiště
Mgr. Balga – podklady máme, zastupitelům už byly předloženy jako podklady k některému dřívějšímu
zasedání – jednalo se o podrobný rozpis od Města Kyjov – není problém zaslat znovu
p. Helešic – na listopad bylo přeloženo divadlo z března, zda bude
Mgr. Balga – zatím počkáme podle situace, termín divadla je domluven na 20. listopadu
Mgr. Čížová – dotaz na provozování CzechPointu a ověřování na poště v Kosticích – zaměstnankyně
proškolena je, ale ověříme, zda je CzechPoint sehráván i na Poště Partner.
p. Balgová – končící ředitelka MŠ Kostice – poděkování zřizovateli za dosavadní spolupráci, vedení
minulému i současnému, všem pracovníkům obecního úřadu, a doufá, že spolupráce bude takto
pokračovat i s novou sl. ředitelkou.
Mgr. Balga – děkuje končící ředitelce, vážíme si bezproblémové spolupráce, kostická školka měla vždy
dobrou pověst. Oficiální rozloučení se stávající p. ředitelkou a uvedení nové sl. ředitelky proběhne 30.
září.

11. Závěr
Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta obce Mgr. Balga v 18.50 hod. poděkováním všem
zastupitelům za účast, za připomínky a diskusi.

Zapsala: ………………………………
Ilona Hrdličková

dne 24.9.2020
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Ověřovatelé: ……………………………………
Naděžda Blažejová

dne ………………………

………..…………………………
Vlastislav Baťka

dne ………………………

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

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

7

Výpis z usnesení ze Zastupitelstva obce Kostice č. 12 ze dne 23.9.2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1a) program 12. zasedání ZO.
1b) za ověřovatele zápisu 12. zasedání Zastupitelstva obce Kostice p. Naděždu Blažejovou a p. Vlastislava
Baťku.
3) Rozpočtové opatření č. 9/2020, rozpočet příjmů se zvýší o 2.443.200,- Kč na celkový rozpočet příjmů
42.180.800,- Kč. Rozpočet výdajů se zvýší o 2.443.200,- Kč na celkový rozpočet výdajů 111.180.800,- Kč.
4) v předloženém znění Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro
rok 2020 s Městem Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČ 00283061 na zajištění
spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
ORP Břeclav ve výši 94.250,- Kč na rok 2020.
5) podání žádosti o nenávratné finanční prostředky za účelem realizace projektu "Na kole k přírodním
a kulturním památkám", jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem obce Kostice, resp. s
platným plánem rozvoje Jihomoravského kraje v České republice, zabezpečení realizace projektu je v
souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování
realizovaného projektu je ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého NFP v souladu s
podmínkami poskytnutí pomoci a vlastní finanční prostředky žadatele jsou ve výši 22 246,89 Eur.
6) výkupní cenu pozemků pro stavbu „Cyklostezka Kostice-Kostická váha“ ve výši 45,- Kč/m2.
7) v předloženém znění Smlouvu o dílo „KOSTICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY PLOCH PŘED HŘBITOVEM“,
zhotovitel Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690 02 Břeclav, IČ 26264081 s cenou za dílo ve výši
5.019.534,71 Kč s DPH.
8) v předloženém znění Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Kostice na rok 2020 pro FKM Podluží, z.s., neinvestiční dotace na činnost ve výši 230.000,- Kč bude
převedena tímto Dodatkem č. 1 na investiční ve výši 230.000,- Kč na zakoupení devítimístné dodávky.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
2) zprávu o činnosti rady obce od 11. zasedání ZO

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

………………………………………
Mgr. Libor Balga

