Zápis č. 15
z jednání Zastupitelstva obce Kostelany dne 22. 11. 2012
Začátek: 17.30 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Nešporová, Ing. Jaroslav Mrhálek

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úkolů
Návrh rozpočtu na rok 2013
Inventarizační komise
Různé
Závěr

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání a jelikož k němu nebyly žádné
připomínky, jednání se řídilo tímto programem.
ZO souhlasí s tímto programem jednání.
ZO souhlasí s ověřovateli zápisu.

1. Kontrola úkolů
a) starosta předložil doručená odvolání proti rozhodnutí ZO ze dne 18.10.2012, týkajícímu se žádostí
o změnu určení pozemků v k.ú. Újezdsko, které byly zamítnuty. Odvolání podaly paní Roháčková,
Borženská a Beranová. První dvě jmenované byly přítomny jednání a bylo vyslechnuto jejich
zdůvodnění.
b) oprava kříže, parc.1002/2 – dokončení dle počasí. V případě dalších oprav těchto památek,
doporučuje Ing.Mrhálek využít služeb jiného kameníka. ZO bere na vědomí.
c) Starosta podal informaci o fungování nové služby pro občany, kadeřnictví.
d) Starosta informoval o akcích OÚ za poslední období:
Halloween – průvod masek i soutěž o nejhezčí výzdobu proběhly za velmi dobré účasti, akce
prezentována v tisku.
Vítání občánků – bylo přivítáno 5 občánků z našich obcí.
e) Starosta informoval o podání žádosti o dotaci na rok 2013, na věcné prostředky požární ochrany
z prostředků Zlínského kraje.
f) Starosta informoval o nedoplatcích nájemného za byty v Újezdsku č.p.50.

2. Návrh rozpočtu na rok 2013 – Ing. Dvořáček
Ing. Dvořáček předložil ZO Kostelany návrh rozpočtu obce Kostelany na rok 2013, který je
přílohou tohoto zápisu. Informoval o novelizaci rozpočtového určení daní, které umožňuje částečné
navýšení rozpočtu v oblasti daňových příjmů.
V oblasti výdajů zůstává prioritou splácení závazků – úvěr infrastruktura Podílky, úvěr sportovní
hala a splátky komunikace Zámočidla. Do rozpočtu byly zahrnuty investiční akce – komunikace
Podílky, projekt na chodník Kostelany a Lhotka. Plánováno je vymalování interiérů školy, které by
celkově činilo 90.tis.Kč, doporučuje se vymalovat jen místnosti, kde je to nutné a zbývající částku
použít na dobudování venkovního zázemí. V oblasti výdajů je také počítáno s pokrytím nákladů na
oslavy výročí založení SDH a Sokola, ve výši 90.tis.Kč. Do rozpočtu byly zahrnuty výdaje na
podporu činnosti SDH, Sokol a Myslivců.
Přítomný ředitel ZŠ a MŠ Kostelany, Mgr. Mikeš, předložil rozpočet školy a přednesl žádost o
navýšení částky na neinvestiční výdaje školy o 40.tis.Kč oproti roku 2012, tj. na 350.tis.Kč pro rok
2013, což zdůvodnil předpokládaným navýšením cen energií.
ZO nepředpokládá tak velké zvýšení nákladů na energie a navýší částku o 11.tis.Kč. U výdajové
položky v rozpočtu školy na účetní služby, doporučuje ZO její snížení z 65.tis.Kč na 30.tis.Kč a
doporučuje řediteli, využít jiného poskytovatele této služby. Rozpočet na poskytnutí částky na
neinvestiční výdaje školy z obecního rozpočtu, bude tedy pro rok 2013 činit 288.tis.Kč.
3. Inventarizační komise
ZO Kostelany projednalo provedení inventur a jmenovalo inventarizační komisi, kterou pověřilo
provedením inventur obecního majetku k datu 31.12.2012. Na příštím zasedání ZO budou
předloženy seznamy majetku k dalšímu zpracování.
4. Různé
a) Starosta informoval o termínu prezidentských voleb, které se uskuteční 11. – 12. 1. 2013.
b) Starosta informoval o připravovaném vydání Obecního zpravodaje za rok 2012.
c) V roce 2013 bude podána žádost o dotaci z fondu kultury ZK na oslavy výročí SDH a SOKOL,
a dále žádost o dotaci z POV.
d) ZO projednalo záměr prodeje pozemku parc.č. 1002/64 o výměře 173 m2, v k.ú.Kostelany.
e) ZO projednalo žádost Ing. Jiřího Zemana, Staré nám.13, Brno, o změnu v ÚP obce Kostelany.
Žadatel, jako vlastník pozemků parc.č. 735/1, 736/1,740/1 v k.ú. Kostelany, předložil vypracovaný
návrh zástavby lokality Kuče, ve které se tyto pozemky nachází. Uvedená lokalita je v současném
ÚP obce vedena jako územní rezerva pro výstavbu rodinných domů, kromě pozemku parc.č. 735/1.
f) Informace o posledním zasedání ZO Kostelany, které se bude konat dne 20.12.2012.
g) Starosta informoval ZO o společenských akcích, které se budou konat v prosinci 2012. Vše
vyvěšeno na vývěskách a letáčky do domu.

5.

Závěr

K jednání ZO Kostelany nebyly další připomínky, starosta schůzi ukončil ve 20.30 hodin.

Usnesení z jednání ZO Kostelany dne 22. 11. 2012
K bodu č. 1, písm. a):
ZO po vyslechnutí zdůvodnění paní Roháčkové a paní Borženské k jejich odvolání proti usnesení
ZO ze dne 18. 10. 2012, rozhodlo toto své usnesení potvrdit a zamítnout provedení navrhovaných
změn v zařazení pozemků parc.č. 145, 146, 147, 225/1, 168, 345, 346 a 348 v k.ú. Újezdsko
v novém Územním plánu obce.
Pro 9 hlasů
K bodu č. 1, písm. f):
ZO ukládá starostovi vyřešit problém s neplatiči – nájemníky bytů v Újezdsku a v případě dalšího
neplnění povinností, vyplývajících z nájemních smluv, tyto smlouvy již neprodloužit.
Pro 9 hlasů
K bodu č. 2:
Zastupitelstvo obce Kostelany schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2013 a jeho zveřejnění na
úřední desce.
Pro 9 hlasů
K bodu č. 3:
Zastupitelstvo obce Kostelany schvaluje inventarizační komisi ve složení Mgr. Jana Nešporová,
Miroslav Daněk a Jana Hrdá.
Pro 9 hlasů
K bodu č. 4, písm. c):
Zastupitelstvo obce Kostelany ukládá starostovi zpracování žádostí o dotace z fondu kultury
Zl.kraje a z POV.
Pro 9 hlasů
K bodu č. 4, písm. d):
Zastupitelstvo obce Kostelany schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1002/64 o výměře 173 m2
v k.ú. Kostelany.
Pro 9 hlasů
K bodu č. 4, písm. e):
ZO rozhodlo v nově zpracovávaném ÚP obce Kostelany zařadit do územní rezervy pro výstavbu
RD v lokalitě Kuče pozemek parc.č. 735/1 v k.ú.Kostelany. Lokalita Kuče zůstane i v nově
zpracovaném ÚP obce zařazena jako rezerva pro výstavbu RD.
Pro 9 hlasů

Zapsal: Jan Petřík
Ověřovatelé: Mgr. Jana Nešporová, Ing. Jaroslav Mrhálek

Starosta: Jan Petřík

