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Obec Kostice

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kostice
31. října 2018
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Zápis o průběhu Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne
31.10.2018
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno: 15 členů zastupitelstva obce /viz prezenční listina/
Omluveni: 1. Zahájení
Ustavující zasedání zahájila v souladu se zákonem o obcích dosavadní starostka
obce, konstatovala, že bylo řádně svoláno a vyhlášeno, všem zvoleným členům
bylo předáno osvědčení o zvolení. Dosavadní starostka povede zasedání do zvolení
nového starosty. Dále podala informaci, že v průběhu jednání bude proveden též
kamerový záznam, nikdo se zúčastněných jednání neprojevil nesouhlas.
2. Slib členů ZO
Slib přednesla paní Marie Kosková, členové nově zvoleného ZO stvrdili slib
vyslovením slova „slibuji“ a svým podpisem. Tím se ujali svých mandátů /příloha
zápisu/.
3. Schválení programu jednání
1. Zahájení
2. Slib členů zastupitelstva obce
3. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
4. Určení uvolněných funkcí
5. Určení způsobu volby
6. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů a jejich volba
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
9. Volba zástupců obce na valné hromady společností, v nichž má obec majetkovou účast
10. Diskuse
11. Závěr

Návrh na usnesení č. 1)
Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje program ustavujícího zasedání ZO.
Hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 1) bylo schváleno.
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b/Volba ověřovatelů zápisu
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: pan Pavel Růžička a paní
Ludmila Kučerová.
Návrh na usnesení č. 2)
Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje ověřovatele zápisu pana Pavla Růžičku a
paní Ludmilu Kučerovou.
Hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 2) bylo schváleno.
Zapisovatelkou jednání je určena paní Božena Balážová
4. Určení uvolněných funkcí
JUDr. Bradávková – podává návrh na uvolněnou funkci - funkce starosty.
Mgr. Balga - podává návrh na uvolněnou funkci – funkce místostarosty.
Návrh odůvodňuje výsledkem voleb, chceme, aby se zvýšila informovanost
občanů, zejména elektronickou cestou, zveřejňováním veškerých informací a
napomáhat v rozvoji obce. Abychom mohli slibu dostát, je potřeba navýšit
administrativní kapacitu. Vycházíme i z dobré praxe z nedalekých Mikulčic, kde již
uvolněný místostarosta je.
JUDr. Bradávková – funkce místostarosty je doposud neuvolněná, což odpovídá
stavu podle počtu obyvatel obce, tedy potřebnosti. Tato funkce je podřízena
zastupitelstvu obce. Má-li zastupitelstvo o uvolněné funkci jednat a rozhodnout,
návrh musí obsahovat odpovědnost za určené úseky a popis činnosti výkonu
funkce, který svým rozsahem odpovídá plnému úvazku. Náklady na uvolněnou
funkci místostarosty činí na odměnách měsíčně 48.149,-Kč + odvody za sociální a
zdravotní pojištění. Náklady za výkon funkce místostarosty za 16 let byly průměrně
9.720,-Kč + odvody za zdravotní pojištění. Navrhuje připravit odpovědnost a náplň
práce a o uvolněné funkci rozhodnout na dalším zasedání ZO.
p. Janulík – souhlasí s návrhem JUDr. Bradávkové, její návrh podporuje.
p. Kosková – uvolněná funkce místostarosty doposud nebyla, jedná se o nemalou
částku z rozpočtu obce. Souhlasí s návrh JUDr. Bradávkové.
p. Baťka – navrhuje, aby náplní práce místostarosty bylo např. i zajišťování dotací
pro obec. Dotaz: kdo to zajišťoval pro obec doposud a kolik to obec stálo.
JUDr. Bradávková – firma Stránský, ceny za služby byly různé, nejvýše 36.000,Kč, převážně nižší.
p. Helešic – průměrná mzda 9.000,-Kč je zkreslená, mzdy se stále zvedají.
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JUDr. Bradávková – upřesňuje, že za minulý rok to bylo 189 000,-Kč.
p. Růžička – místostarosta dle zákona zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti a
odpovídá za vše zastupitelstvu obce, je třeba přesně určit popis práce pro
místostarostu, náplní jeho práce může být například kabelová televize, odpadové
hospodářství, kultura, vše musí být předem stanoveno. Souhlasí s návrhem JUDr.
Bradávkové a p. Janulíka, projednat uvolněnou funkcí na dalším zasedání ZO.
Návrh na usnesení 3a)
Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje uvolněnou funkci pro výkon funkce starosty
obce.
Hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 3a) bylo schváleno.
Návrh na usnesení 3b)
Hlasování o neuvolněné funkci místostarosty obce – 6 pro – 9 proti – 0 se zdržel
Hlasování o uvolněné funkci místostarosty obce – 9 pro - 6 proti – 0 se zdržel
Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje uvolněnou funkci pro výkon funkce
místostarosty obce.
Usnesení č. 3b) bylo schváleno.
5. Určení způsobu volby
Před volbou byl předložen návrh hlasovat veřejně.
Ke sčítání hlasů je určena paní Ilona Hrdličková.
Návrh na usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje veřejný způsob volby pro volbu starosty,
místostarosty a dalších orgánů obce.
Hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady
Volba starosty
Mgr. Požgayová – návrh Mgr. Libor Balga, jiný návrh nebyl předložen.
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Návrh usnesení č. 5a)
Zastupitelstvo obce Kostice volí starostou obce Mgr. Libora Balgu.
Hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 5a) bylo schváleno.
Mgr. Libor Balga – děkuje JUDr. Bradávkové za odvedenou práci pro obec.
JUDr. Bradávková – práci jsem dělala velmi ráda a odpovědně a vyslovila přání,
aby stejně postupovalo nové vedení. Nově zvolený starosta obce převzal vedení
zasedání.
5b) Volba uvolněného místostarosty
Mgr. Libor Balga – návrh paní Mgr. Vladimíra Požgayová, jiný návrh nebyl
předložen.
Návrh usnesení č. 5b)
Zastupitelstvo obce Kostice volí místostarostkou obce Kostice paní Mgr. Vladimíru
Požgayovou.
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 7 se zdrželo
Usnesení č. 5b) bylo schváleno.
Návrhy na další členy rady obce – rada bude mít celkem 5 členů
p. Růžička – návrh pan Jiří Janulík
Mgr. Požgayová – návrh pan Pavel Helešic
p. Helešic – návrh Mgr. Bohumil Gál
Mgr. Gál – návrh Vlastislav Baťka
další návrhy nebyly podány.
Následně byly provedeny volby navržených kandidátů.
p. Jiří Janulík – 6 pro – 6 proti – 3 se zdrželi
Návrh na usnesení č. 6a)
Návrh nebyl schválen.
p. Pavel Helešic – 8 pro – 0 proti – 7 se zdrželo
Návrh na usnesení č. 6b)

6

Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje členem rady pana Pavla Helešice.
Usnesení č. 6b) bylo schváleno.
p. Mgr. Bohumil Gál – 14 pro – 0 proti – 1 se zdržel
Návrh na usnesení č. 6c)
Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje členem rady pana Mgr. Bohumila Gála.
Usnesení č. 6c) bylo schváleno.
p. Vlastislav Baťka – 14 pro – 0 proti – 1 se zdržel
Návrh na usnesení č. 6d)
Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje členem rady pana Vlastislava Baťku.
Usnesení č. 6d) bylo schváleno.
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Mgr. Libor Balga – ze zákona je povinností zřídit finanční a kontrolní výbor,
navrhuje, aby každý z nich měl 3 členy. Jiné návrhy nepředloženy.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru,
každý s počtem členů 3.
Hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7a) Volba předsedy FV
Mgr. Balga – návrh Bc. Marie Čížová, jiné návrhy nebyly podány.
Návrh na usnesení č. 7 a)
Zastupitelstvo obce Kostice volí předsedkyní finančního výboru Bc. Marii
Čížovou.
Hlasování: pro 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 7a) bylo schváleno.
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7b) Volba předsedy kontrolního výboru
p. Růžička - návrh JUDr. Anna Bradávková, jiný návrh nepředložen.
Návrh na usnesení č. 7b)
Zastupitelstvo obce Kostice volí předsedkyni kontrolního výboru paní JUDr. Annu
Bradávkovou.
Hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 7b) bylo schváleno.
7c) Návrhy na členy finančního výboru:
JUDr. Bradávková – návrh Jiří Janulík
Hlasování: 14 pro – 0 proti – 1 se zdržel
Mgr. Balga – návrh Bc. Simona Suchyňová
Hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Návrh na usnesení 7c)
Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje členy finančního výboru pana Jiřího Janulíka
a paní Bc. Simonu Suchyňovou.
Usnesení č. 7c) bylo schváleno.
7d) Návrhy na členy kontrolního výboru:
JUDr. Bradávková – návrh Pavel Růžička
Hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Mgr. Požgayová – návrh Ing. Josef Nešpor
Hlasování: 15 pro – 0 proti - 0 se zdržel
Návrh na usnesení 7d)
Zastupitelstvo obce Kostice schvaluje členy kontrolního výboru pana Pavla
Růžičku a Ing. Josefa Nešpora.
Usnesení č. 7d) bylo schváleno.
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8.Rozhodnutí o odměnách za funkci neuvolněných členů ZO
Mgr. Libor Balga – Zastupitelstvo obce Kostice v souladu s ustanovením §84 odst.
2 písm. n, v) zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., stanoví měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce Kostice, členům výborů, komisí a
zvláštních orgánů obce ve výši dle přílohy zápisu tohoto usnesení, s účinností od
1.11.2018.
Návrh na usnesení č.8
Zastupitelstvo obce Kostice v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. n, v) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., stanoví měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce Kostice, členům výborů, komisí a zvláštních orgánů obce ve
výši dle přílohy zápisu tohoto usnesení, s účinností od 1.11.2018.
Hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Usnesení č. 8 bylo schváleno
9.Volba zástupců na valné hromady společností, v nichž má obec majetkovou
účast
Mgr. Balga – jedná se o zastupování obce ve společnostech, ve kterých má obec
majetkovou účast – VaK Břeclav a.s., VaK Hodonín a.s., Hantály a.s. a Česká
spořitelna, a.s.
JUDr. Bradávková – doplňuje, že Českou spořitelnu koupil již jiný vlastník,
informace je přichystána pro novou radu obce, dále má obec účast v MAS Dolní
Morava.
Mgr. Požgayová - návrh Mgr. Libor Balga, starosta obce.
Mgr. Libor Balga – návrh Mgr. Vladimíra Požgayová, místostarostka jako
náhradník.
Jiné návrhy nepředloženy.
Návrh na usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Kostice volí zástupce na valné hromady společností, v nichž
má obec majetkovou účast – pana Mgr. Libora Balgu.
Hlasování: pro 14 – 0 proti – 1 se zdržel
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ZO Kostice volí zástupce a náhradníka na valné hromady, v nichž má obec
majetkovou účast – paní Mgr. Vladimíru Požgayovou.
Hlasování: pro 14 – 0 proti – 1 se zdržel
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Diskuse
JUDr. Bradávková – předává vedení obce rozpracované akce dle přílohy tohoto
zápisu, které vychází z rozpočtu obce a jsou na ně vyčleněny i fin. prostředky.
Mgr. Libor Balga – poděkoval bývalému vedení obce za odvedenou práci a doufá,
že i nově zvolené zastupitelstvo se bude moci pochlubit s dobře odvedenou prací.
p. Jaša – děkuje bývalému vedení obce za podporu sportu v obci a popřál novému
vedení, aby obec pod jeho vedením dále vzkvétala.
11. Závěr
Mgr. Libor Balga poděkoval členům zastupitelstva a občanům za účast a po
projednání všech bodů ukončil jednání v 18.35 hod.
Zapsala: Balážová Božena …………………………………
Ověřovatelé:

…………………………
Pavel Růžička

………………….............
datum

………………………..
Ludmila Kučerová

…………………………
datum

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

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

Kostice dne ………………………………..
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Přílohy: – svolání, informace
– prezenční listina
– slib zastupitelstva
– odměny neuvolněným zastupitelům, členům výborů, komisí
- soupis předávaných rozpracovaných akcí
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Obec Kostice
Výpis usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kostice
ze dne 31.října 2018
a) Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program ustavujícího zasedání zastupitelstva
- ověřovatele zápisu: Pavla Růžičku a Ludmilu Kučerovou
- uvolněnou funkci pro výkon funkce starosty obce
- uvolněnou funkci pro výkon funkce místostarosty obce
- veřejný způsob volby pro volbu starosty, místostarosty a dalších orgánů obce
I. Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením 84 odst. 2, písm. m)
zákona o obcích
- starostu obce: Mgr. Libora Balgu
- místostarostku obce: Mgr.Vladimíru Požgayovou
- členy rady: Pavla Helešice, Mgr. Bohumila Gála a Vlastislava Baťku
II. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l), zákona o obcích, zastupitelstvo obce
zřizuje finanční a kontrolní výbor každý v počtu 3 členů a volí do funkce
- předsedu finančního výboru – Bc. Marii Čížovou
členy finančního výboru – Jiřího Janulíka a Bc. Simonu Suchyňovou
- předsedu kontrolního výboru – JUDr. Annu Bradávkovou
členy kontrolního výboru - Pavla Růžičku a Ing. Josefa Nešpora
III. Zastupitelstvo obce volí zástupce obce na jednání valných hromad společností v nichž
má obec majetkovou účast
Obec Kostice zastupuje:
1. starosta obce – Mgr. Libor Balga
2. místostarostka – Mgr. Vladimíra Požgayová
IV. Zastupitelstvo schvaluje:
- výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, členy výboru a komisí /dle přílohy/
s účinností od 1.11.2018
b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle §69 odst. 2 zákona o obcích

……………………….
místostarostka

………………………………..
starosta

