Rada obce Kostice

Informace z rady Obce Kostice
Rada Obce Kostice na svém zasedání dne 22.1.2019 projednala:
- proplacení faktur v návaznosti na schválený rozpočet 2019:
- K.I.T.T. Elektro, V Chalupách 20, 696 18 Lužice, IČ 61747874, faktura č. 1 za
vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Kostice, HDV-kabiny, areál fotbalového
hřiště“, fakturovaná částka 53.000,- Kč
- K-soft computer, Lidická 3411/33, 690 03 Břeclav, IČ 10560424, daňový doklad
FO-000023/2019 za dodávku a instalaci interaktivního panelu v jazykové učebně ZŠ Tvrdonice,
fakturovaná částka 58.200,83 Kč
- v souladu s rozpočtem Obce Kostice na rok 2019, byly schváleny následující dotace spolkům.
Kynologickému klubu Kostice ve výši 15.000,- Kč, Mysliveckému spolku Kostice ve výši 5.000,- Kč, Svazu
tělesně postižených, z.s., MO Kostice ve výši 20.000,- Kč, Spolku motocyklistů Kostice ve výši 20.000,Kč, Českému svazu včelařů, z.s. ZO Lanžhot ve výši 5.000,- Kč, Mužskému sboru Tvrdonice - Kostice ve
výši 15.000,- Kč, Malířskému kroužku Kostice ve výši 18.000,- Kč, Malovanému kraji, z.s., Břeclav ve výši
4.000,- Kč.

- byla schválena smlouva s Ing. Jaroslavem Fojtáchem, která se týká výkonu technického a
investorského dozoru „MŠ Kostice – Vestavba jídelního výtahu“. Cena za dozor je 23.000,- Kč.

- byla schválena smlouva s Ing. Jaroslavem Fojtáchem, která se týká výkonu technického a
investorského dozoru „Kostice – Demolice stávajících objektů na hřišti“. Cena za dozor je 12.000,- Kč.

- byl proveden výběr dodavatele demoličních prací stávajících objektů na hřišti v Kosticích. Pro výběr
dodavatele demoličních prací byly osloveny místní firmy Vítězslav Prajka a René Grulich z Kostic, které
podali následující nabídky:
• Vítězslav Prajka: nabídka ve výši 505.780,33 Kč s DPH
• René Grulich, nabídka ve výši 278.300 Kč s DPH
Rada obce na demoliční práce vybrala firmu René Grulich, Kostice.
- byla schválena smlouva s firmou PMCS s.r.o., která pro Obec Kostice zajištuje dotace z různých
dotačních titulů. Předmětem této smlouvy je výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cena za administraci a zadávací řízení činí 42.350,- Kč.

- byly schváleny zadávací podmínky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce SPORTKLUB
KOSTICE, jejíž součástí jsou: obchodní podmínky, technické podmínky, krycí list nabídky, vzor seznamu
poddodavatelů a výzva k podání nabídek. Termín únor 2019, předání staveniště na výstavbu duben
2019.
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- byly schváleny smlouvy s firmou Vítězslav Prajka na demolici a opláštění jídelního výtahu v MŠ Kostice
v částce 95.086,32 Kč, rekonstrukci šatny v přízemí v částce 17.915,27Kč a výmalba po vestavbě výtahu
v částce 19.395,78 Kč.
- byla uzavřena smlouva s Radimem Tomancem na zhotovení geometrického plánu pro rozdělení a
vytýčení hranic pozemků zastavovací etapy „Padělky III“. Cena díla je 59.250,- Kč.

- v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019 byly u Obce Kostice zavedeny narozeninové
poukázky pro občany starší 70 let. Poukázky budou v hodnotě 500,- Kč pro kulaté a půlkulaté
narozeniny (70, 75, 80 atd.), a v hodnotě 300,- Kč pro každé další narozeniny. Poukázky v hodnotě 500,Kč budou distribuovány prostřednictvím členů sociální komise. Poukázky v hodnotě 300,- Kč budou
k vyzvednutí na OÚ.
Cílem je popřát občanům Kostic k narozeninám a zároveň podpořit podnikatele v Kosticích. Seznam
podnikatelů zapojených do této akce bude vyvěšen na stránkách OÚ.

- byly schváleny cenové nabídky:
- zpracování žádosti o dotaci na investiční akci „Oprava mostu přes řeku Kyjovku“, ve výši
24.200,- Kč
- zpracování žádosti o dotaci na investiční akci „Kostice - stavební úpravy ploch před hřbitovem“,
ve výši 24.200,- Kč
- nákup projektoru EPSON a příslušenství dle cenové nabídky č. 19NA00005 ve výši 24.700,- Kč
pro OÚ a spolky v obci.
- byly osloveny firmy poskytující technické zabezpečení divadelních představení (zde konkrétně pro
představení Táta) o nezávaznou cenovou nabídku dle přesně zadaných požadavků.
• Petr Sulovský, Břeclav, cena 6.500,- Kč
• TONSTUDIO Rajchman, cena 11.737,- Kč
• Metoděj Skřeček, Podivín, cena 8.228,- Kč
Rada obce vybrala na ozvučení Petra Sulovského, Břeclav.
- na žádost obce předložila firma NEXTPLAN s.r.o. cenovou nabídku na výkon technického a
investorského dozoru „KOSTICE, HDV – KABINY, AREÁL FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“ v částce 10.890,- Kč.

- byl schválen prázdninový provoz MŠ Kostice, provoz v době letních prázdnin bude upraven
následovně: MŠ Tvrdonice od 1.7.2019 do 19.7.2019, MŠ Kostice od 22.7.2019 do 9.8.2019, od
12.8.2019 do 30.8.2019 MŠ Kostice uzavřena.

- v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019 rada zrušila od 1.2.2019 pro všechny děti školné v MŠ
Kostice. Výpadek financí pro MŠ je již zahrnut do rozpočtu na rok 2019.
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- v návaznosti na schválení rozpočet pro rok 2019 a žádosti ZŠ Tvrdonice byla zakoupena interaktivní
tabule do malé jazykové učebny, která byla darovací smlouvou převedena na Základní školu Tvrdonice,
příspěvková organizace, Kostická 98, 691 53 cena interaktivní tabule 58.200,83 Kč.

- byla projednána žádost Biliculum, z.ú. Mikulov o dotaci ve výši 10.000,- Kč na denní stacionář Mikulov,
kde se starají o děti a mladé dospělé s postižením. Ověříme, kolik lidí z Kostic využívá služby této
instituce a k žádosti se rada vrátí na dalším zasedání.

- byla projednána rozpočtová změna č. 1/2019. Na základě směrnice č. 14 k rozpočtovému hospodaření
provádí starosta a účetní rozpočtové změny v položkovém rozpočtu. Změna se týká převedení částky
20.000,- Kč v rámci § 3111, z pol. 5331 příspěvek MŠ Kostice na pol. 6121 jídelní výtah MŠ.

- proběhla diskuse, zda je v pořádku, že parkovací místa, která vybudovala obec v rámci občanské
vybavenosti pro všechny občany bez rozdílu, jsou za cenu 10 Kč za měsíc pronajímána vybraným
soukromým osobám. Rada schválila, že současné smlouvy budou vypovězeny a parkovací místa budou
k dispozici pro všechny občany.

- byl proveden výběr dodavatele přípojky HDV-kabiny, areál fotbalového hřiště v návaznosti na
demolici Sportklubu. Byly osloveny 3 firmy, se kterými obec spolupracuje:
• RGV a.s. Břeclav – nezúčastní se výběrového řízení z důvodu, že je již vázána uzavřenými
smlouvami o dílo a nemá volnou kapacitu
• Fic František, Moravská Nová Ves – nezúčastní výběrového řízení z kapacitních a termínových
důvodů
• REPREL s.r.o., která předložila nabídku ve výši 170.050,58 Kč.
Dle položkového rozpočtu nákladů stavby dle projektanta díla jsou náklady vyčísleny na částku
308.150,19 Kč. Pro ekonomickou výhodnost schvalujeme nabídku fy REPREL i přesto, že byla podána
tato nabídka jako jediná.
- byla schválena spolupráce mezi Advokátní kanceláří Mgr. Pavel Jurečka a obcí Kostice s předmětem
plnění poskytování právních služeb. Tato firma nám byla doporučena, protože se specializuje na
problematiku právních služeb pro obce a města. Bylo nabídnuto finanční plnění formou měsíčního
paušálu v hodnotě 5.000 Kč bez DPH za max. 6 hodin, nad rámec tohoto limitu bude účtován
zvýhodněný hodinový paušál ve výši 750 Kč bez DPH. Se stejnou advokátní kanceláří máme již
uzavřenou smlouvu na oblast GDPR, proto nám nabízí i hodinové a cenové výhody. Právní služby budou
využívány na ošetření smluvních vztahů obce. Po půlroce od začátku spolupráce bude zrevidována
hodinová dotace a částka měsíčního paušálu bude upravena podle skutečnosti.

- byla schválena smlouva s firmou NEXTPLAN na výkon technického a investorského dozoru „KOSTICE,
HDV – KABINY, AREÁL FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“ v ceně 10.890,- Kč.
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- v rámci diskuse byly projednána tato témata:
- informace z Valné hromady Hantály
- informace z rady starostů
- informace z Valné hromady MAS Dolní Morava/Jižní Slovácko – v rámci MAS mohou jak obce,
tak soukromníci v zemědělství čerpat dotace z různých dotačních titulů. S podáním žádosti pomohou
pracovníci MAS. Dosud tato možnost v obcích z Podluží není moc využívána.
- informace ze školské rady ZŠ Tvrdonice – požadováno, aby ředitelka školy předložila plán
rozvoje školy, vč. vize, jak chce rozvoj finančně zajistit
- informace ze schůzky CHKO Moravský kras – zdůrazňována zejména dobrá spolupráce
s obcemi, na jejichž katastru CHKO leží. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního prostředí mělo
ještě nedávno zájem na vytvoření CHKO Soutok, byla celá akce v duchu NEBOJME SE CHKO, OBCÍM
NEBUDE NA OBTÍŽ, NAOPAK TO MŮŽE BÝT NÁPOMOCNÝ PARTNER V RŮZNÝCH SITUACÍCH.
- rekonstrukce budovy smuteční síně: souhlasíme s novou žádostí o dotace na zeleň a nově
chceme do dotace krom nově vybudované zdi u nového parkoviště zahrnout i opravu staré hřbitovní
zdi od Tvrdonic (je ve špatném technickém stavu a současný projekt na obnovu okolí smuteční síně
tuto zeď neřeší), souhlasíme i se stavebními úpravami okolí smuteční síně a obnovou zeleně. Ale
chceme i rekonstrukci interiéru a opravu exteriéru smuteční síně. Považujeme za logické a žádoucí řešit
smuteční síň zároveň s jejím okolím. Bavíme se o opravě podlahy v budově, zajištění klimatizace (teplo
i chlazení), výměně a posunutí přední skleněné stěny tak, aby se rozšířil vnitřní prostor a zároveň do
této stěny chceme zabudovat alespoň dvojsklo. V souvislosti s tím je pak potřeba vybudovat nový
přístřešek před vchodem, upravit vnitřní uspořádání smuteční síně tak, aby rakev vyjížděla ze síně
důstojně středem místnosti (k tomu se váže změna plánovaných venkovních povrchových úprav i
zeleně kolem vchodu do síně). Je potřeba renovovat sociální zázemí tak, aby jedno bezbariérové WC
s přístupem zvenku bylo celoročně k dispozici pro návštěvníky hřbitova, nový mobiliář, osvětlení a
ozvučení síně a hřbitova. Po předběžném zjišťování cenových nabídek od dodavatelů se rekonstrukce
smuteční síně vyšplhá na orientační částku 2,5 až 3 miliony Kč. Práce je však potřeba rozfázovat, udělat
architektonickou studii a navázat na ni i úpravy již schválených projektů zeleně a zpevněných ploch.
V jednání je architektonická studie a vizualizace síně i okolí
- rekonstrukce knihovny – chceme upravit vnitřní prostory knihovny tak, aby se z budovy stal
multifunkční prostor pro více zájmových skupin v obci. Knihovna samotná bude zachována, bude
vybavena novou elektronikou, nábytkem, zajistíme komfortnější zázemí pro čtenáře. Momentálně
zjišťujeme možnosti dotací na počítačové vybavení, stavební úpravy a knihovní mobiliář. V současnosti
vypracováváme podklady pro Moravskou zemskou knihovnu, která má v rámci své činnosti k dispozici
pracovní skupinu vč. architekta na pomoc obecním knihovnám na dovybavení hodné 21. století.
- dne 23.1.2019 proběhne v zasedací síni OÚ schůzka s majiteli nemovitostí v areálu bývalého
ZD, kde jim Ing. Třináctý vysvětlí možné varianty budování splaškové kanalizace a vodovodu pitné vody
v areálu. Budou vysvětleny výhody i nevýhody, finanční náročnost akce, proběhne diskuse a na otázky
odpoví přímo projektant akce. Poté dostanou majitelé čas na rozmyšlenou do konce února – zda o
připojení mají nebo nemají zájem. Teprve pak rada obce rozhodne, která varianta je pro všechny
zúčastněné nejvýhodnější.
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- bylo zahájeno jednání s firmou Galileo, která nám zajistí redesign webových stránek. Již tento
týden budou stránky doplněny o SSL certifikát a nadstavbu GDPR+, proběhne online školení.
- je třeba vytipovat nejvhodnější rozmístění odpadkových košů v obci s nástavbou se sáčky na
psí exkrementy.
- obec dostala tip na vkusné zastínění pískoviště na dětském hřišti v letních měsících.
Telefonicky bylo ověřeno u Ing. Bylinského z radnice Městská část Brno – střed, která tento typ stínění
zbudovala postupně už na 3 svých hřištích, že reference na zastínění i na zhotovitele jsou velmi dobré.
Bude podána žádost o cenovou nabídku a následně věc projednána radou včetně způsobu financování.
- proběhlo jednání s Ing. Koukalem, ředitelem regionálního pracoviště AOPK, ohledně vykácení
a následné obnovy topolové aleje mezi Kyjovkou a Kopankou. Celá lokalita Štěpnice je pro přírodovědce
i Povodí Moravy velmi zajímavá, Ing. Koukala jsme seznámili se záměrem vybudovat rybníky a tůně pod
ulicí Tvrdonskou, do budoucna i s odbahněním a upravením břehů rybníka stávajícího, vč. osázení
vhodnými stromy. Proběhla také debata, že Štěpnice již dnes zasahuje do chráněného území Natura
2000 a že bychom dostali plnou podporu od institucí ochraňujících přírodu, pokud bychom se rozhodli
vracet toto území do přírodě blízké podoby (osázení solitéry původních druhů stromů, obnovení
přirozených kanálů, zbudování remízků apod.). Momentálně ovšem potřebujeme ošetřit suché části
topolů nad cestou k lesu – Ing. Koukal zajistí dendrologa a entomologa na zhodnocení stavu stromů a
doporučí vhodný postup.
- byly zahájeny práce na vypracování nové organizační struktury a organizačního řádu Obce
Kostice. V rámci těchto změn dojde ke zrušení příspěvkové organizace Kabelová televize. Příspěvková
organizace byla založena z důvodu optimalizace DPH. V roce 2020 bude pravděpodobně obrat OÚ nad
1 milion Kč a tím se staneme plátci DPH, čímž příspěvková org. ztrácí význam. V návaznosti na tyto
skutečnosti bude ukončen se zaměstnanci pracovní poměr dohodou. Povinnosti budou převedeny na
místostarostku.
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