Zápis č. 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Kostice
dne 20.února 2019

Zápis o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Kostice ze dne 20.2.2019
Přítomno: 14 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluven: 1 (p. Janulík)

1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, schválení zápisu z minulého
jednání
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 18.00 hodin prohlášením, že bylo řádně
svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Kosticích. Dále konstatoval, že je přítomno
14 členů zastupitelstva a je tedy usnášení schopné.
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva obce byl řádně ověřen a nebyla proti němu žádná námitka,
zápis byl schválen a je k nahlédnutí v kanceláři p. starosty.
Zapisovatelkou jednání je pověřena Božena Balážová.
Starosta prohlásil, že všichni zastupitelé obdrželi materiály k dnešnímu zastupitelstvu včetně
programu. Program a materiály byly rovněž uveřejněny pro občany na stránkách obce. Nebyl
podán návrh na doplnění programu.
Návrh programu jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO č. 2
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 9/2018 a č. 1/2019
4. Návrh investičních akcí obce v roce 2019
5. Návrh dotací na investiční akce obce v roce 2019
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021
7. Inventarizační zpráva za rok 2018
8. Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2018
9. Diskuse
Návrh na usnesení č. 1a)
ZO Kostice schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1a) bylo schváleno.
1b) Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženy byly paní Naděžda Blažejová a paní Ludmila Kučerová.
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Návrh na usnesení č. 1b)
ZO Kostice schvaluje za ověřovatele zápisu 2. zasedání zastupitelstva obce paní Naděždu
Blažejovou a paní Ludmilu Kučerovou.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1b) bylo schváleno.

2. Zpráva o činnosti rady
K bodu jednání vystoupila místostarostka obce Mgr. Požgayová.
Podrobnou zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období obdrželi členové zastupitelstva
v písemné podobě, je přílohou zápisu. Občané jsou o činnosti rady informování pravidelně na
www stránkách obce a infokanálu.
Dále byla podána podrobná informace o rozpracovaných a připravovaných akcích obce.
Návrh na usnesení č. 2
ZO Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od 1. zasedání ZO.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 9/2018 a 1/2019
3a) Rozpočtové opatření č. 9/2018
Se zprávou vystoupila Mgr. Požgayová. Zpráva je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č.3a)
ZO Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3a) bylo schváleno.
3b) Rozpočtové opatření č. 1/2019
S rozpočtovým opatřením č. 1/2019 vystoupila předsedkyně finančního výboru Bc. Marie Čížová.
Toto je přílohou zápisu.
Rozpočtové opatření bylo projednáno ve finančním výboru 12.2.2019 a v radě obce 20.2.2019.
Rozpočtové opatření se doporučuje ke schválení.
Návrh na usnesení č. 3b)
ZO Kostice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019, kdy rozpočet příjmů se zvýší o 608.300,- Kč,
celkový rozpočet příjmů se zvýší na 28.990.300,- Kč. Výdaje se zvyšují o 4.768.300,- Kč, celkový
rozpočet výdajů se zvýší na 93.150.300,- Kč, financování se zvyšuje o 4.160.000,- Kč, celkové
financování se zvýší na 64.160.000,- Kč.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3b) bylo schváleno.
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4. Návrh investičních akcí obce v roce 2019
Mgr. Balga – v návaznosti na schválený rozpočet 2019 rada obce předkládá zastupitelstvu
investiční akce na rok 2019.
- výstavba výtahu MŠ
- výstavba Sportklubu včetně demolice
- výstavba přípojky NN fotbalový areál, kabiny
- obnova zeleně na hřbitově
- rekonstrukce ploch před hřbitovem
- rekonstrukce mostu přes Kyjovku
- výstavba rybníků a tůní
- Padělky III
- rekonstrukce knihovny
JUDr. Bradávková – dotaz, v jakém stavu je žádost o stavební povolení na akci komunikace a
vodovod Luční.
Mgr. Balga – žádost o povolení je na stavebním úřadě, předpokládáme, že akci bude možné
realizovat až v roce 2020, bude opakovaně vznesen dotaz se na stavebním úřadě.
Návrh na usnesení č. 4
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění investiční akce v roce 2019.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Návrh dotací na investiční akce obce v roce 2019
Mgr. Balga - z důvodu změn podmínek poskytování dotací MMR je nutné dotace schválit
zastupitelstvem. V budoucnu je možné, že uvedené podmínky zavedou i ostatní poskytovatelé
dotací, protože MMR je gestor všech národních dotací.
JUDr. Bradávková - v radě obce byla projednána nabídka od pana Stránského na zajištění dotace oprava cestního mostu přes Kyjovku.
Mgr. Balga – tuto nelze získat, oprava mostu musí navazovat na opravu komunikace. V tomto
případě podmínku nesplňujeme, proto byly dotace přehodnoceny a následně byly dotační tituly
vhodně pozměněny, jak bude níže předloženo ke schválení.
V návaznosti na investiční akce 2019 budou podány žádosti o dotace u investičních akcí:
„Stavební úpravy před hřbitovem, komunikace a parkoviště“
„Obnova zeleně hřbitov“
„Rekonstrukce knihovny“
„Výstavba rybníků a tůní v k.ú. Kostice“
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Návrh na usnesení č.5a)
ZO Kostice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy před hřbitovem,
komunikace a parkoviště“ z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.
Hlasování:
pro 14
proti 0
Usnesení č. 5a) bylo schváleno.

zdržel se 0

Návrh na usnesení č.5b)
ZO Kostice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova zeleně hřbitov“ z programu
MAS Dolní Morava - 2. OPŽP Realizace sídelní zeleně.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5b) bylo schváleno.
Návrh na usnesení č.5c)
ZO Kostice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce knihovny z programu
MAS Dolní Morava - 7. IROP - Komunitní centra II a dotační titul Obecní knihovny JMK.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5c) bylo schváleno.
Návrh na usnesení č.5d)
ZO Kostice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba rybníků a tůní v k.ú.
Kostice“ z programu OPŽP – prioritní osa 4, ochrana přírody.
Hlasování:
pro 14
proti 0
Usnesení č. 5d) bylo schváleno.

zdržel se 0

6. Návrh střednědobého výhledu Obce Kostice na léta 2020-2021
Mgr. Balga – zastupitelstvu obce předkládáme opravený střednědobý výhled Obce Kostice na
léta 2020 -2021. Tento byl v radě obce projednán 18.12.2018, je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 6
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kostice na období
let 2020-2021.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Inventarizační zpráva za rok 2018 k 31.12.2018
K bodu vystoupila předsedkyně kontrolního výboru a hlavní inventarizační komise JUDr. Anna
Bradávková. Inventury proběhly dle plánu inventur, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost, připomínky inventarizačních komisí byly vyřešeny. Nebyly zjištěny inventarizační
rozdíly. Zpráva je přílohou zápisu.
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Návrh na usnesení č. 7
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Inventarizační zprávu za rok 2018 k 31.12.2018.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018
Se zprávou vystoupila Mgr. Požgayová.
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, předkládá Obec Kostice tuto Výroční zprávu za rok 2018. Za rok 2018
byla podána pouze jedna písemná žádost, na kterou bylo řádně odpovězeno.
Zpráva byla vypracována dle stanovené osnovy. Zpráva je přílohou zápisu.
Návrh na usnesení č. 8
ZO Kostice bere na vědomí Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2018.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Diskuse
Mgr. Balga k dotazům z minulého zasedání zastupitelstva obce:
- na dotaz občanky na vybudování zpomalovacího ostrůvku/retardéru na Lanžhotské ulici: byl
vznesen dotaz na SÚS – zpomalovací ostrůvek je možné vybudovat pouze v rámci rekonstrukce a
oprav komunikace, na tuto komunikaci momentálně můžeme pouze umístit zařízení k měření
rychlosti. Byla požádána policie o častější kontroly při vjezdu do obce na ul. Lanžhotská.
- k dotazu člena zastupitelstva na zatrubnění svodnice u bývalého areálu ZD:
Cena na zatrubnění je cca 16.000 Kč za běžný metr, v této lokalitě nejsou ani vyřešeny majetkové
vztahy. V současné době svodnici čistíme od náletů. V rámci budování inženýrských sítí v areálu
bývalého ZD budeme hledat řešení této lokality s projektantem p. Třináctým.
JUDr. Bradávková – obec vlastní pouze část svodnice, bylo jednáno s Innogy a dle ústního sdělení
do budoucna bude možné jednat o případné směně pozemku a také přislíbili pomoc při čištění
této lokality.

10. Závěr
Mgr. Balga poděkoval za podněty k další práci, občanům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva
Obce Kostice v 18.35 hod.

Zapsala: 21.2.2019

Balážová Božena …………………………………
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Ověřovatelé:

…………………………..
Naděžda Blažejová

……………………………..
Datum

…………………………..
Ludmila Kučerová

……………………………..
Datum

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

…………………………………..
Mgr. Libor Balga
starostka
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