Zápis č. 3
ze zasedání Zastupitelstva obce Kostice
dne 13.05.2019

Zápis č. 3 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Kostice konaného dne 13.05.2019
Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce
Omluveni: Pavel Růžička, Pavel Helešic
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. 2 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.
Nikdo z přítomných neměl návrh na doplnění programu zastupitelstva.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO č. 3
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 2/2019, č. 3/2019 a č. 4/2019
4. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
5. Směnná smlouva – p. Trčka
6. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2019
7. Smlouva o dílo a obchodní podmínky „Sportklub Kostice“
8. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti – přestupky
9. Návrh dotací na investiční akce v roce 2020
10. Coop Jednota – nabídka bývalé prodejny Jednota na ul. Trávníky
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
Návrh usnesení č. 1a)
ZO Kostice schvaluje program 3. zasedání ZO.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1a) bylo schváleno.

Následovala volba ověřovatelů:
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženy byly p. Kateřina Stiglerová, p. Ludmila Kučerová.
Návrh usnesení č. 1b)
ZO Kostice schvaluje za ověřovatele zápisu 3. zasedání zastupitelstva obce paní Kateřinu
Stiglerovou a paní Ludmilu Kučerovou.
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Hlasování:
pro 13
proti 0
Usnesení č. 1b) bylo schváleno.

zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce
Mgr. Balga - vzhledem k tomu, že všechny informace jsou jak pro zastupitele, tak pro občany na
stránkách obce Kostice v sekci Rada - informace z rady, případně usnesení rady, budu se tedy věnovat
hlavním investičním akcím v obci Kostice.
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Je to výměna pouličních lamp a
rekonstrukce osvětlení na ul. Hlavní.
Dílo bylo již kompletně dodáno a převzato dne 15.4.2019. V rámci této akce bylo vyměněno 242 ks
pouličních lamp za moderní ledkové osvětlení Philips. Celková cena díla 4.437.206,24 Kč. Uvedenou
výměnou by mělo dojít k úspoře 70% nákladů na svícení v obci.
Výstavba rybníků pod ul. Tvrdonskou.
V rámci této akce máme již všechny vyjadřovačky a v současné době probíhá vodoprávní řízení.
S občany na ul. Tvrdonské a nám.Osvobození byla provedena schůzka ohledně kanalizace, kdy bylo
zjištěno, že část rodinných domů není napojeno na kanalizace na ul. Tvrdonské z výškových důvodů.
Byl požádán projektant Třináctý, který pro obec projektuje kanalizaci, o cenovou kalkulaci na
uvedené dílo.
Předběžná kalkulace na kanalizaci a účelovou komunikaci je 11.742.520,-Kč. + projekční práce ve výši
284.350,-Kč.
Kostice, průmyslová zóna – komunikace, kanalizace a vodovod.
V souvislosti s technickými změnami technického řešení, vyplývající ze zjištěného stavu v lokalitě je
nutné zpracovat novou projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební řízení na tuto stavbu.
- rekonstrukce komunikace a chodníku 9.121.464,- Kč
- splašková kanalizace, gravitační 8.463.950,- Kč
- dešťová kanalizace 4.690.565,- Kč
- vodovod 3.195.610,- Kč
- projekční práce 351.000,- Kč
Výstavba rodinných domů PADĚLKY
- provedena zastavovací studie
- 20.5.2019 bude předán geometrický plán s parcelací a následně budou zahájeny výkupy pozemků.
Vodovod a komunikace na ul. Luční
věc v současné době projednává stavební úřad, na základě připomínek byl změněn povrch
komunikace na živičný. Dále byly doplněny podklady dle požadavku stavebního úřadu.
V měsíci dubnu byla provedena oprava komunikací v obci, byly opraveny největší výmoly a
praskliny na komunikacích patřící obci.

Rozpočet obce k 30. dubnu 2019:
příjmy: 11.966.215,31 Kč
výdaje: 8.144.181,06 Kč
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Návrh usnesení č. 2
ZO Kostice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání ZO.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 2/2019, č. 3/2019 a č. 4/2019
S rozpočtovým opatřením č. 2 a č. 3/2019 seznámila místostarostka Mgr. Požgayová, opatření je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 3a)
ZO Kostice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019 a č. 3/2019
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3a) bylo schváleno.
S rozpočtovým opatřením č. 4/2019 seznámila zastupitele předsedkyně finančního výboru Bc.
Čížová, rozpočtové opatření bylo projednáno ve finančním výboru a v radě obce dne 30.4.2019, je
přílohou zápisu. Finanční výbor doporučuje ke schválení.
Mgr. Balga – zdůvodnil některé položky rozpočtového opatření – zastínění dětských hřišť, studie
Padělky-hřiště, malování soklu BDS, oprava komínu
p. Stiglerová – dotaz na položku příspěvku Svazu měst a obcí
-zodpověděla účetní obce
Návrh usnesení č. 3b
ZO Kostice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019, kdy rozpočet příjmů se zvýší o 934.100,- Kč,
celkový rozpočet příjmů se zvýší na 30.014.400,- Kč a rozpočet výdajů se zvýší o 934.100,- Kč,
celkový rozpočet výdajů se zvýší na 94.174.400,- Kč.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3b bylo schváleno.

4. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva a jednání obce Česká pošta předložila návrh Smlouvy o zajištění
služeb pro Českou poštu, s. p. číslo 2019/03735, ve které se Obec Kostice od 1.1.2020 zavazuje
vykonávat podnikatelskou činnost na základě předložené smlouvy a v souvislosti s ní prostřednictvím
provozovny na ul. Nová 142/2, 691 52 Kostice. Jedná se provozování Pošty Partner v Kosticích.
Všichni zastupitelé jste obdrželi návrh smlouvy a prostřednictvím účtů na stránkách Obce Kostice jste
měli přístup ke všem přílohám k této smlouvě.
Stávající zařízení bude ponecháno, provede se jen menší rekonstrukce – výměna dveří, výmalba,
podlaha, na pracovní pozici pošťačky bude vyhlášeno výběrové řízení, podmínkou bude, aby to byla
bývalá pracovnice České pošty znalá problematiky.
Dr. Bradávková – souhlasí s uzavřením smlouvy, dodává, že vchodové dveře byly vyměněny
v loňském roce, je ráda, že bude ponechána přepážka, která z bezpečnostních důvodů vyhovuje.
Doporučuje pro výběrové řízení zřídit odbornou komisi, práce je velmi zodpovědná.
Bc. Čížová – pošta předloží výkaz provedených služeb, dále bude obec fakturovat.
Návrh usnesení č. 4
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č.
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2019/03735 včetně příloh mezi Českou poštou, s.p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO
47114983 a Obcí Kostice, nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice, IČO 283274.
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Směnná smlouva – p.Trčka
Obec uzavřela dne 26.6.2017 smlouvu o budoucí smlouvě směnné s panem Františkem Trčkou,
bytem Hlavní 55/6, Kostice na směnu těchto nemovitých věcí. Prozatím nebyla uzavřena samotná
směnná smlouva, především z důvodu probíhajících pozemkových úprav. V této souvislosti smluvní
strany hodlají nyní uzavřít tuto směnnou smlouvu, kdy obec pro vyloučení všech případných
pochybností v souvislosti s již zveřejněným záměrem a s ohledem na delší časové období, které
mezitím uplynulo, zveřejnila majetkoprávní záměr této směny před uzavřením směnné smlouvy a
nyní předkládá:
Směnnou smlouvu na směnu pozemků ve vlastnictví Obce Kostice, dle PKN č. 5906, orná půda,
zemědělský půdní fond o výměře 2011 m2 za spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na pozemku
parcela zjednodušené evidence č. 387 pozemkový katastr, o výměře 4021 m 2. Jedná se o směnu,
cena je v místě a čase obvyklá a činí 50.275,- Kč.
Návrh usnesení č. 5
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Směnnou smlouvu na směnu pozemku PKN č. 5906
v k.ú. Kostice za spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku parcela zjednodušené evidence
č. 387 v k.ú. Kostice, mezi Obcí Kostice a Františkem Trčkou.
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2019
Se smlouvou seznámila místostarostka Mgr. Požgayová
Rada obce projednala návrh Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP
Břeclav na rok 2019. Obec Kostice platí částku 50 Kč na občana, celkem tedy 93.850,- Kč, částka je
přepočtena na počet obyvatel obce a je ve stejné výši jako v roce 2017 a 2018. Síť sociálních služeb
ORP Břeclav je pro obec výhodná, funguje na principu solidarity.
Rada doporučuje smlouvu ke schválení.
Zrušený azylový dům byl dříve financován z kraje, ne z této částky.
Finance z našeho příspěvku jdou na: Diecézní charitu Brno, Domov seniorů Břeclav, p.o., Nemocnice
Valtice, Remedia plus z.ú. Břeclav, Spolek neslyšících Břeclav, z.s., TyfloCentrum Brno o.p.s., IQ Roma
servis, z.s., Dotyk II, o.p.s. Brno, Práh jižní Morava.
Dr. Bradávková – smlouva v této hodnotě je uzavírána již od roku 2017, cena je přiměřená, platíme
na služby pro naše občany
Mgr. Balga – Město Břeclav bude chtít v příštích letech tuto částku navýšit, v rámci ČR je tato smlouva
výjimečná, že došlo ke shodě mezi zastupitelstvy obcí v rámci pověřené obce.
Návrh na usnesení č. 6
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb ORP Břeclav pro rok 2019 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 93.850,- Kč na rok 2019.
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Hlasování:

pro 13 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Smlouva o dílo a obchodní podmínky Sportklub Kostice
Mgr. Balga
Na základě rozhodnutí rady obce bylo provedeno výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 28 odst. 1 písm.
a) v návaznosti na § 36 a 37 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Výběrové řízení bylo zveřejněno na elektronickém tržišti www.egordion.cz na profilu Obce Kostice
v termínu od 4.2.2019 do 29.4.2019.
Nabídky předložily firmy:
3. Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 25301144
5. Hrušecká stavební spol. s.r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ 25585142
6. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363
Výběr zhotovitele díla byl proveden dle podmínek stanovených ve „Výzvě“ (viz dokumentace
k výběrového řízení). Hodnotící komisi zvolila rada obce usnesením č. 5 dne 5.3.2019. Hodnotící
komise vyloučila účastníka č.3 společnost Navláčil stavební firma, s.r.o., protože nedoručila ve
stanovené lhůtě do 13.5.2019 15:00 hod. požadované vysvětlení, případně doplnění své nabídky.
Hodnotící komise na základě posouzení a hodnocení doručených nabídek vybrala nabídku účastníka
č. 6 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363. Účastník splnil
veškeré požadavky stanovené zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci a současně nabízí
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, která se hodnotila na základě nejnižší nabídkové ceny a nejkratší
lhůty výstavby. V případě, že by vybraný účastník neposkytl součinnost k podpisu smlouvy,
doporučuje hodnotící komise zadavateli k postoupení k dalšímu v pořadí.
Návrh na usnesení č.7
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo a obchodní podmínky na SPORTKLUB
KOSTICE, zhotovitel STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ
26285363 ve výši 28 895 415,89 Kč s DPH, termín zhotovení 364 dnů od protokolárního předání
staveniště.
Hlasování:
pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti - přestupky
Mgr. Požgayová - rada obce projednala návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Břeclav, které
v souladu s celorepublikovým trendem v oblasti projednávání přestupků přebírá tuto agendu od
obcí. V současné době je veřejnoprávní smlouvou upraveno, že obec platí za každý přestupek částku
2.000 Kč. Nově je předkládán návrh veřejnoprávní smlouvy, ve které je navrhována částka 3.000 Kč
za jeden přestupek. Navýšení bylo zdůvodněno postupným zvyšováním odborných nároků na
oprávněnou osobu, která přestupky projednává. Po zjišťování praxe v jiných obcích je i tato vyšší
částka pro obec stále výhodná – samostatně platit právníka, který by nárazově poskytoval odborné
služby v oblasti přestupků, by pro obec bylo finančně náročnější.
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Rada tedy doporučuje smlouvu ke schválení.
Předvídat počet přestupků se nedá, za celý loňský rok jsme hradili 21 přestupků, od začátku tohoto
roku jich bylo fakturováno 5. Jen podotýkám, že všech pět bylo na popud Policie ČR, ne ze strany
Obce Kostice.
Mgr. Balga – dle zjišťování v okolních obcí, je cena výhodná
Dr. Bradávková – cena je výhodná, jsou vysoké nároky na předsedu přestupkové komise, je to
nevděčná funkce.
Návrh na usnesení č. 8
ZO Kostice schvaluje v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků s Městem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČ
00283061.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Návrh dotací na investiční akce 2020
Mgr. Balga
Rada obce navrhuje předložit žádost v rámci Programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 výzva č.
INTERREG V-A SK-CZ/2019/10.
Kostice do toho projektu zařadí rekonstrukci mostu přes Kyjovku a rekonstrukci cyklotrasy Kostice Anglická alej, včetně cykloodpočívadel a naučné stezky.
Partnerskou obcí na slovenské straně bude Mnichova Lehota, která jde do projektu s rekonstrukcí
cyklotrasy a s rekonstrukcí muzea lidových tradic. Původní návrh byl ve spolupráci s Lanžhotem, Kúty
a Borským Svätým Jurem, tyto obce pro nepřipravenost projektů odstoupily. Byla podána veřejná
výzva, přihlásila se obec Mnichova Lehota, okres Trenčín.
p. Stiglerová – to je velká vzdálenost, jak bude probíhat spolupráce?
Mgr. Balga – na dotaci nemá vzdálenost vliv
Mgr. Požgayová – jedná se o nevratný finanční příspěvek ve výši 90%
Mgr. Balga – do dotace lze zahrnout náklady i po přiznání dotace – dokončení projektů,
cykloodpočívadla, informační tabule apod.
Návrh usnesení č. 9a
ZO Kostice schvaluje podání žádosti o nevratný finanční příspěvek z programu INTERREG V-A SKCZ 2014-2020 výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 za účelem realizace projektu „Na kole
k přírodním a kulturním památkám“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem Obce
Kostice a s platným plánem rozvoje Jihomoravského kraje.
Hlasování:
pro 13 proti
Usnesení č. 9a bylo schváleno.

0

zdržel se 0

Mgr. Balga - rada obce navrhuje předložit žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
výzva č. 2. - Realizace ÚSES a protierozních opatření.
Jedná se o lokální biokoridor – větrolam v délce 390 m od bývalé skládky Kostice po katastr obce
Lanžhot. Lokální biokoridor je v územním plánu. Pozemky jsou obce. Dotace na tento projekt hradí
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100% nákladů. Dotaci zprostředkovává MAS Jižní Slovácko.
Byl zájem zalesnit i zrekonstruovanou skládku, toto nelze provést. V tomto území je velmi silná eroze,
výnosnost polí celkem nulová.
Dr. Bradávková – je to i součástí komplexních pozemkových úprav
Bc. Čížová – upozorňuje na skutečnost, že v nastávajících obdobích sucha může být finančně
nákladné udržet stromy v dobrém stavu, v rámci dotace bývá hrazeno zalévání jen rok, zvážit
udržitelnost akce
Mgr. Požgayová – i zalévání firmou a následná fakturace se dá do této dotace započítat, podpůrná
opatření v tomto projektu jsou hrazena 3 roky, musí se vysadit menší stromy vhodné do této lokality,
návrh bude zpracovávat odborník
p. Janulík – když se nezasadí nic, bude to stále horší
Dr. Bradávková – když Region Podluží budoval aleje podél cest, firma uhynulé stromy nahradila,
zalévání si hradily jednotlivé obce
Mgr. Balga – něco se udělat musí, každý strom dobrý, i když s rizikem finančních nákladů
p. Janulík – dále se má v rámci kompl. pozemkových úprav pokračovat i v katastru Lanžhota.
Návrh usnesení č. 9b
ZO Kostice schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí výzva č. 2. Realizace ÚSES a protierozních opatření.
Hlasování:
pro 13 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9b bylo schváleno.

10. Coop Jednota - nabídka bývalé prodejny Jednota na ul. trávníky.
Představenstvo COOP Jednota Mikulov nabízí jako předkupní právo objekt zrušené prodejny potravin
na ul. Trávníky v hodnotě 1.390.000,- Kč. (jedná se o cenu jen pro obec). Byla provedena prohlídka
objektu – je podmáčený, špatná střecha, oprava by odhadem stála 2-3 mil. Kč, budova by byla
nabídnuta k pronájmu – služby, obchod, rada odkup nedoporučuje.
Dr. Bradávková – zda jsou dořešeny prostory pro uskladnění posypového materiálu a obecních strojů
na zimu?
Mgr. Balga – končí udržitelnost sběrného dvora, je potřeba tento rozšířit, počítá se s prostory i na
posypový materiál a na techniku
p. Blažejová – zda by bylo možné opět zřízení obchodu
Mgr. Balga – podle ústního vyjádření zástupce Jednoty při prodeji budovy nebude uplatňován zákaz
prodeje potravin
Mgr. Požgayová – ani jako zázemí pro spolky to není vhodné – máme klub, sál BDS, v řešení je
rekonstrukce knihovny. Zde by byly i vysoké náklady na provoz. Komunikovala s majitelem masny na
ul. Trávníky, zda by nerozšířil otevírací dobu a nerozšířil sortiment, protože v této lokalitě nemá
konkurenci, p. Janůš poukázal na to, že má problém sehnat zaměstnance.
Návrh usnesení č. 10
ZO Kostice neschvaluje nabídku na odkup bývalé prodejny Jednota na ul. Trávníky v Kosticích.
Hlasování:
pro 12 proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. Různé
12. Diskuse
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p. Rozsypal – kolik je pronajaté obecní půdy, kolik je půdy v katastru, apelovat na zemědělce, aby
nepěstovali řepku
Mgr. Balga – obecní půdy je pronajato cca 170 ha, půdy je celkem cca 1200 ha. Největší pronajímatel
obecní půdy je pan Křenovský, pod Kosticemi se pěstuje jetel.
p. Janulík – zemědělec dělá to, z čeho má zisk
Dr. Bradávková – dotaz na cyklostezku
Mgr. Balga – nelze překlenout dálniční most, trasa povede kolem dálnice, kolem sklepa, skládky, zde
už je možný cyklistický přejezd. Pokud nebude obchvat, není možné řešit ani cyklostezku přes
železniční most u Břeclavi
Mgr. Požgayová – Břeclav začala budovat vlastní cyklostezku i chodník po Bratislavské ul.
p. Janulík – po nabytí právní moci komplexních pozemkových úprav budou ukončeny všechny
nájemní smlouvy na pozemky, zda jsou vyhlášeny podmínky pro nové nájmy
Mgr. Balga – zatím se o podmínkách pronájmu nejedná, máme zájem, aby p.Křenovský vzal zpět
žaloby, Pozemkový úřad čeká na soud. Podmínky bude určovat zastupitelstvo obce.
Dr. Bradávková – je zde snaha prodloužit nabytí právní moci, p. Liška při komplexních pozemkových
úpravách navrhoval znovuzatravnění luk, z pozemků by se musela hradit daň z nemovitostí
Mgr. Balga – příští jednání zastupitelstva obce bude pravděpodobně 17.6.2019.

13. Závěr
Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta obce Mgr. Balga v 19.25 hod.

Zapsala: 15.05.2019

Ilona Hrdličková

Ověřovatelé: ……………………………………
Kateřina Stiglerová

dne ………………………

………..…………………………
Ludmila Kučerová

dne ………………………

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

………..…………………………
Mgr. Libor Balga
starosta
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Výpis usnesení ze Zastupitelstva obce Kostice č. 3 ze dne 13.5.2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1a) program zastupitelstva č.3
1b) ověřovatele zápisu 3. zasedání zastupitelstva obce paní Kateřinu Stiglerovou a paní Ludmilu
Kučerovou
3b) rozpočtové opatření č. 4/2019, kdy rozpočet příjmů se zvýší o 934.100,- Kč, celkový
rozpočet příjmů se zvýší na 30.014.400,- Kč a rozpočet výdajů se zvýší o 934.100,- Kč,
celkový rozpočet výdajů se zvýší na 94.174.400,- Kč
4) v předloženém znění Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2019/03735 včetně
příloh mezi Českou poštou, s.p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983 a
Obcí Kostice, nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice, IČO 283274
5) v předloženém znění Směnnou smlouvu na směnu pozemku PKN č. 5906 v k.ú. Kostice za
spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku parcela zjednodušené evidence č. 387
v k.ú. Kostice, mezi Obcí Kostice a Františkem Trčkou
6) v předloženém znění Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP
Břeclav pro rok 2019 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 93.850,- Kč na rok 2019
7) v předloženém znění Smlouvu o dílo a obchodní podmínky na SPORTKLUB KOSTICE,
zhotovitel STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ
26285363 ve výši 28 895 415,89 Kč s DPH, termín zhotovení 364 dnů od protokolárního
předání staveniště
8) v předloženém znění Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků s Městem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČ
00283061
9a) podání žádosti o nevratný finanční příspěvek z programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020
výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 za účelem realizace projektu „Na kole k přírodním
a kulturním památkám“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem Obce Kostice a
s platným plánem rozvoje Jihomoravského kraje
9b) podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí výzva č. 2. - Realizace ÚSES
a protierozních opatření

Zastupitelstvo bere na vědomí:
2)
zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání zastupitelstva obce
3a) rozpočtové opatření č. 2/2019 a 3/2019
12) připomínky a návrhy členů zastupitelstva

Zastupitelstvo neschvaluje:
10) nabídku na odkup bývalé prodejny Jednota na ul. Trávníky v Kosticích

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

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