Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 21.5.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 11/2019
- rozpočtové opatření č. 5/2019, rozpočet příjmů se zvýší o 58.000,- Kč, celkový rozpočet příjmů se
zvýší na 30.072.400,- Kč a rozpočet výdajů se zvýší o 58.000,- Kč, celkový rozpočet výdajů se zvýší
na 94.232.400,- Kč.
Příjmy:
- příspěvek státu na zajištění konání voleb do Evropského parlamentu ve výši 58.000,- Kč
Výdaje:
- zajištění konání voleb do Evropského parlamentu ve výši 58.000,- Kč
Z rezervy: 149.500 Kč
- oprava výtluků 5.000,- Kč
- BDS, instalace sprchového koutu pro pronajímatele kuchyně 41.000,- Kč
- technická studie na opravu cyklotrasy v lese 58.564,- Kč
- projektová dokumentace k žádosti o dotaci na biokoridor 45.000,- Kč
- uhrazení faktur v celkové výši 17.450 Kč
- D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO
03450872, pojistná smlouva č. 4011115 za pojištění právní ochrany zastupitelů ve výši 17.450,Kč
- cenovou nabídku firmy Projekce inženýrských sítí s.r.o., Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČO
29319706 na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti „Kostice, průmyslová zóna –
komunikace, kanalizace a vodovod ve výši 351.000,- Kč
V souvislosti se změnami technického řešení vyplývajících ze zjištěného stavu v lokalitě bývalého
ZD je nutné zpracovat novou projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební řízení na tuto
stavbu. Firma Projekce inženýrských sítí, s.r.o., Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav předložila
cenovou nabídku projektových prací a inženýrské činnosti.
Provedeným geologickým průzkumem bylo zjištěno, že přečerpávačka nemůže být na pozemku
obce vedle budovy myslivců. V tomto místě se v hloubce 2 m nachází tekuté písky, které
znemožňují výstavbu přečerpávacího zařízení. Přečerpávačka bude umístněna na pozemku obce
na konci průmyslové zóny naproti haly. Splašková kanalizace bude gravitační. Dešťová kanalizace
bude budována s retenčními nádržemi, které se budou využívat pro zálivku stromů v obci.
Doteď bylo za projektovou práci z předchozí nabídky uhrazeno 77.000,- Kč.
Na základě dosud zjištěných skutečností a platných cenových relací předpokládáme cenu
stavebních prací za komunikace, kanalizaci a vodovod cca 24 mil. Kč. Cena za práce spojené
s vypracováním nové projektové dokumentace a inženýrskou činnost je 351.000,- Kč.
- cenovou nabídku firmy Projekce inženýrských sítí s.r.o., Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČO
29319706 na zpracování projektové dokumentace „Kostice – rozšíření kanalizační sítě a účelové
komunikace u nového rybníka“ ve výši 235.000,- Kč
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V souvislosti s rozšířením kanalizační sítě u nového rybníka a vybudováním účelové komunikace
byla oslovena firma Projekce inženýrských sítí s.r.o., Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČO
29319706, která předložila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace ve stupni
územního řízení a projektové dokumentace ve stupni pro stavební řízení ve výši 235.000,- Kč.
- cenovou nabídku firmy Fic František, U Sokolovny 339, 691 55 Moravská Nová ves, IČO 41529308
na montáž zásuvky na stožár VO pro připojení vánočních výzdob v hodnotě 50.000,- Kč
Na žádost správce předložil Fic František, U Sokolovny 339, 691 55 Moravská Nová ves, IČO
41529308 cenovou nabídku na montáž zásuvky na stožár VO pro připojení vánočních výzdob,
cena za jednu zásuvku činí 1.306,80 Kč, celkem 38 zásuvek, dokument je přílohou.
- cenovou nabídku Ing. Ilony Vybíralové, Zámecké náměstí 6/8, 690 02 Břeclav, IČ 04167775 na
zpracování a administraci projektové žádosti na založení prvků ÚSES na katastru Obce Kostice a
administraci žádosti o dotaci ve výši 45.000,- Kč
Na základě usnesení zastupitelstva č. 9b ze dne 13.5.2019 bude požádáno o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí výzva č. 2. - Realizace ÚSES a protierozních opatření. Proto byla
oslovena Ing. Ilona Vybíralová, Zámecké náměstí 6/8, 690 02 Břeclav, IČ 04167775, aby podala
nabídku na zpracování a administraci projektové žádosti na založení prvků ÚSES na katastru
obce Kostice. Součástí nabídky je zpracování projektu na založení biokoridoru na parcele p.č.
851/76 v k.ú. Kostice. Projekt bude zpracován v potřebných náležitostech pro podání dotace
z dotační výzvy MAS Jižní Slovácko. Součástí PD bude: biologické hodnocení aktuálního stavu,
návrh založení, technická zpráva, výkaz výměr, rozpočtové náklady. Hlavním dozorujícím
projektantem bude Ing. Martin Beneš, číslo autorizace 2478, typ autorizace ÚSES: projektant
územních systémů ekologické stability (A.3.1).
Součástí cenové nabídky je i administrace žádosti o dotaci. Celková cena za PD a administraci
žádosti o dotaci činí 45.000,- Kč, dokument je přílohou.
Ing. Vybíralová byla oslovena napřímo z důvodu, že v této oblasti na k.ú. Města Lanžhot dělala
biologický průzkum pro pozemkové úpravy a navrhovala systém protierozních opatření, danou
lokalitu a problematiku erozní půdy v oblasti tedy zná.
- cenovou nabídku Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/15, 690 02 Břeclav na technickou studii
„Cyklotrasa Kostice - Anglická alej“, ve výši 58.564,- Kč
Na žádost obce předložila firma Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
cenovou nabídku na technickou studii „Cyklotrasa Kostice - Anglická alej“ pro potřeby žádosti o
nevratný finanční příspěvek z programu Interreg.
- v předloženém znění hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2019_31520
s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s. 160 56 Praha 6 - Bubeneč, Čs.
armády 20, IČ 63839997 ve výši 14.071,- Kč.
Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi kolektivním správcem OSA a provozovatelem při
veřejném nedivadelním provozování předmětů ochrany OSA, DILIA, INTERGRAM, OAZA a OOAS. Jednorázová platba činí 14.071,- Kč na rok. Smlouva byla probírána na radě starostů.
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- kronikářem Obce Kostice Nikolu Baťkovou
Rada obce projednala výběr nového kronikáře obce. Na inzerát uveřejněný na infokanálu a
webu obce se přihlásil pouze jeden zájemce: Nikola Baťková, která předložila životopis, návrh
zápisu do kroniky za duben 2019 a možnosti písma do kroniky, dokumenty jsou přílohou.
Radní V. Baťka se zdržuje hlasování z důvodu střetu zájmů.
- povolení výjimky z počtu dětí ve třídě, který stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělání, v platném znění, a to celkem o 6 dětí
Rada obce projednala Žádost ředitelky MŠ Kostice o povolení výjimky z počtu dětí, který
stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělání, v platném znění, a to celkem o 6
dětí. Berušky na 26 dětí, Sluníčka na 25 dětí, Koťátka na 27 dětí. Celkový počet v MŠ Kostice
bude ve školním roce 2019/2020 75 dětí.
- v předloženém znění účetní závěrku Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace, ICO
72036265 s hospodářským výsledkem za rok 2018 s rozdílem hospodaření ve výši -65.603,12 Kč, který
bude uhrazen z rezervního fondu.
Rada obce projednala Závěrečný účet Kabelové televize Kostice za rok 2018. Náklady celkem
jsou 1.034.004,45 Kč, příjmy 968.401,33 Kč. Rozdíl v hospodaření -65.603,12 Kč bude uhrazen
z rezervního fondu organizace. Rezervní fond k 31.12.2018 činí 902.023,36 Kč.
- v předloženém znění účetní závěrku Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace, ICO 70983933
s hospodářským výsledkem za rok 2018 s rozdílem hospodaření ve výši -137.396,11 Kč, který bude
uhrazen z rezervního fondu.
Rada obce projednala Závěrečný účet Mateřské školy Kostice za rok 2018. Náklady celkem jsou
2.070.511,- Kč, příjmy 1.905.399,- Kč. Rozdíl v hospodaření -137.396,11 Kč bude uhrazen
z rezervního fondu organizace. Rezervní fond k 31.12.2018 činí 158.161,74 Kč.
- pro přezkoumání hospodaření Obce Kostice na rok 2019 společnost Audit Brno, spol. s.r.o., Příkop
6, 602 00 Brno, IČ 262 43 709.
Auditor pro přezkoumání hospodaření Obce Kostice za rok 2019
Dle zákona č. 420/2004 Sb., je Obec Kostice povinna sdělit do 30.6.2019 Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje auditora, který provede u Obce Kostice přezkoumání hospodaření za rok
2019.
Starosta: v letošním roce provádí obci audit společnost KAMA-AUDIT spol. s.r.o., Ing. Kadlic. Ten
však oznámil, že ze zdravotních důvodů další spolupráci ukončuje. Po dotazování na auditory v
okolních obcích bylo zjištěno, že Město Lanžhot vypsalo výběrové řízení na nového auditora a
zvítězila společnost Audit Brno, spol. s.r.o., Příkop 6, 602 00 Brno, IČ 262 43 709. Uvedená firma
dělá rovněž audit Městu Břeclav a Městu Mikulov, které poskytly velmi dobré reference,
dokument přílohou.
Z těchto důvodů byla společnost Audit Brno, spol. s.r.o., Příkop 6, 602 00 Brno, IČ 262 43 709,
požádána o cenovou nabídku na přezkoumání hospodaření Obce Kostice na rok 2019, která činí
25.000,- Kč bez DPH.
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- v předloženém znění Dohodu o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika, vedoucí partner je Obec Kostice, hlavní přeshraniční partner
je Obec Mníchova Lehota.
Rada obce projednala Dohodu o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg VA Slovenská republika – Česká republika, přičemž vedoucím partnerem je Obec Kostice a
hlavním přeshraniční partnerem je Obec Mníchova Lehota.
- vyřazení knih z fondu Místní knihovny Kostice
Rada obce projednala vyřazení knih z fondu Místní knihovny Kostice. Důvodem je opotřebení, návrh (je
přílohou zápisu) předkládá p. knihovnice Mgr. Lukešová. Vyřazené knihy jsou nabídnuty lidem
k volnému rozebrání v chodbě do knihovny, zbývající budou převezeny na sběrný dvůr.
- termín dalšího jednání rady dne 4.6.2019 v 17:00 hod.

Rada obce Kostice vzala na vědomí:
- Zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace, ICO
72036265, závady nebyly zjištěny

- Zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace, ICO
70983933, závady nebyly zjištěny

- v předloženém znění návrh Závěrečného účtu Regionu Podluží, Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, ICO
72036265 za rok 2018
Rada obce projednala návrh Závěrečného účtu Regionu Podluží za rok 2018, rozpočtové příjmy
činily 4.057.474,52 Kč, rozpočtové výdaje 3.244.728,92 Kč a strana financování -812.745,60 Kč.
Tyto zjištěné skutečné příjmy a výdaje zahrnují položku 4134 převody vlastním fondům
v rozpočtech územní úrovně ve výši 1.179.000,- Kč. Bez započítání této částky tak svazek obcí
k 31.12.2018 hospodařil s příjmy ve výši 2.878.474,52 Kč, výdaji ve výši 2.065.728,92 Kč a straně
financování ve výši -812.745,60 Kč.
- 3. návrh řešení vnitřního uspořádání prostoru knihovny
Ing. Arch. Sirová předložila 3. vizualizaci nového uspořádání prostoru v knihovně. Budou
vzneseny připomínky, je potřeba mít projekt včetně výkaz výměr připravený na spuštění výzvy
na přestavbu komunitního centra přes MAS Jižní Slovácko.
- diskusní příspěvky
- návrh nového sběrného dvora
- jednání o výkupu pozemků pod komunikací na ul. Nová
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- radní Gál informoval o předání daru pro Natálku Štefečkovou
- 22.5. proběhne schůzka s ředitelem Lesy ČR, závod Židlochovice

Rada obce Kostice neschvaluje:
- zapojení do projektu „nakoleipesky.cz“.
Starosta představil nabídku obchodního zástupce projektu „nakoleipesky.cz“, která je přílohou.
Jedná se o tiskovinu – brožuru, ve které se může propagovat obec, tipy na výlety, cyklotrasy. Na
protější straně by byla cyklomapa Kostic a blízkého okolí. Je zde jedna reklamní plocha, která
může být nabídnuta místním podnikatelům. Cena za uvedenou propagaci je 14.000,- Kč na 2
roky. Dále je možné si objednat brožury - tiskoviny za částku 110,- Kč/kus. Uvedený projekt
bude na facebookových stránkách, instagramu a vlastní mobilní aplikaci, kam se můžou přidat
následně podnikatelé, kteří nabízí služby pro cyklisty a turisty.
Nabídku na projekty podobného typu bude možné řešit v rámci více obcí Regionu Podluží,
případně přes MAS Jižní Slovácko.
- žádost o finanční dar Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, Barákova 23, 796
01 Prostějov zaslala žádost o finanční dar na ozdravně rehabilitační pobyt pro postižené děti.
Místostarostka: po předběžném dotazování máme v Kosticích několik rodin s dětmi s
postižením, kterým by bylo vhodné pomoct finančně nebo darem, doporučuji se zaměřit na
místní potřebné.
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