Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 9.7.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 15/2019

- termín konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostice ve středu dne 17.7.2019 v 18:00
hod. v zasedací místnosti OÚ Kostice.
Starosta obce navrhuje termín konání veřejného zasedání ZO č. 5 ve středu 17.7.2019 v 18:00
hod. v zasedací místnosti OÚ Kostice z důvodu schválení rozpočtového opatření č. 7
v návaznosti na navýšení ceny na rekonstrukci mostu přes Kyjovku ve výběrovém řízení.
- program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostice.
Návrh programu jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO č. 5
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 7/2019
4. Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod
5. Kupní smlouva na odkoupení spoluvlastnických podílů
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
- cenovou nabídku firmy PROJEKCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, Ing. Miroslava Kobzíková, Padělky
739/7, 691 52 Kostice, IČ: 04602081 na projektovou dokumentaci „Změna účelu užívání knihovny
Kostice na komunitní centrum + související stavební úpravy“, cena celkem 31.500,- Kč.
Na základě požadavku obce, předložila Ing. Miroslava Kobzíková, Padělky 739/7, 691 52 Kostice,
IČ: 04602081 cenovou nabídku na projektovou dokumentaci „Změna účelu užívání knihovny
Kostice na komunitní centrum + související stavební úpravy“, cena celkem 31.500,- Kč.
- cenovou nabídku firmy PROJEKCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, Ing. Miroslava Kobzíková, Padělky
739/7, 691 52 Kostice, IČ: 04602081 na projektovou dokumentaci „Změna účelu užívání RD, Hlavní
č.p. 85 na muzeum + související stavební úpravy“, cena celkem 64.500,- Kč.
Na základě požadavku obce, předložila Ing. Miroslava Kobzíková, Padělky 739/7, 691 52 Kostice,
IČ: 04602081 na projektovou dokumentaci „Změna účelu užívání RD, Hlavní č.p. 85 na muzeum
+ související stavební úpravy“, cena celkem 64.500,- Kč.

- proplacení faktur v celkové výši 202.052,- Kč.
- MyOffice, U viaduktu 881/21f, 643 00 Brno, IČ 29188997, faktura č. 190100297 za počítačovou
sestavu HP včetně programového vybavení ve výši 29.234,- Kč.
- František Fic, U Sokolovny 339, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO 41529308, faktura č. 790107
za montáž zásuvek na stožáry VO pro připojení vánočních výzdob ve výši 41.818,- Kč.
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- Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 42, 690 02 Břeclav, IČ 41595238, faktura č. 201922 za
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby „Kostice-rozšíření sběrného
dvora odpadů“ ve výši 71.000,- Kč.
- Ing. arch. Filip Kinnert, U Tratě 246/7, 747 70 Opava 9, IČ 88786226, faktura č.2019-0003 za
výkresovou dokumentaci, architektonickou studii knihovny Kostice ve výši 60.000,- Kč.
- regresní náhradu ve výši 26.400,- Kč a uplatnění této náhrady jako pojistné události v rámci pojistné
smlouvy o pojištění právní ochrany obce.
Rada obce projednala uplatnění regresního nároku ve výši 26.400,- Kč Ministerstva dopravy,
pod č.j. 27/2017-810-ODS/32:
Ministerstvo dopravy obdrželo dne 15.2.2017 žádost pana Jaroslava Darmovzala, bytem
Lanžhotská 95, 691 52 Kostice o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu
způsobenou nepřiměřenou délkou správního řízení. Nárok žadatele vznikl ve spojitosti s řízením
o určení existence veřejné přístupové účelové komunikace na pozemku p.č. 715/2 a 520/9 v k.ú.
Kostice, vedeným u Obecního úřadu Kostice (správní orgán prvního stupně) a u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Žadatel požadoval poskytnutí zadostiučinění ve výši 100.000,- Kč.
Ministerstvo dopravy nárok posoudilo a částečně vyhovělo a přiznalo finanční zadostiučinění ve
výši 35.200,- Kč. Tento nárok správní orgán prvního stupně uznal a celou částku dne 8.6.2018
Ministerstvu dopravy uhradil.
Žadatel se však s výše uvedeným rozhodnutím Ministerstva neztotožnil a dne 2.11.2017 podal
žalobu dle zákona o odpovědnosti státu u Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. Zn. 21 C 147/2017,
ve které požadoval uhradit zbylou nepřiznanou část ve výši 64.800,- Kč. Dne 16.7.2018 Obvodní
soud pro Prahu 1 vydal rozhodnutí, č.j. 21 C 147/2017-30, ve kterém žadateli částečně vyhověl
a rozhodl, že má Ministerstvo žadateli poskytnout zadostiučinění ve výši 61.600,- Kč spolu
s příslušným úrokem z prodlení. Po odečtení v předběžném projednání již uhrazené části
zadostiučinění ve výši 35.200,-Kč byla Ministerstvu uložena povinnost k úhradě zbylé částky
26.400,- spolu s úrokem z prodlení.
Vzhledem k tomu, že nemajetková újma vznikla zaviněním porušením právní povinnosti Obce
Kostice, jako správního orgánu prvního stupně, který s tímto hodnocením skutkového stavu
souhlasil viz. uplatnění regresního nároku ze dne 4.6.2018, č.j. 27/2017-810-ODS/18, proto je
povinností obce regresní nárok ve výši 26.400,-Kč uhradit.
Regresivní nárok ve výši 26.400,- Kč bude uplatňován z pojistné smlouvy o pojištění právní
ochrany obce č. 4011115.
- v předloženém znění rozšíření pojistné smlouvy č. 52759703-15 u České pojišťovny a.s., Spálená
75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956 o server obce.
Rada obce projednala rozšíření smlouvy č. 52759703-15, pojištění elektronických zařízení u
České pojišťovny. Smlouva nově bude rozšířena o pojištění serveru obce.
- v předloženém znění Žádost o vstup do programu SMART JMK, kdy organizátorem programu je
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, IČ 653380090.
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Rada obce projednala zapojení obce do programu SMART JMK, jehož cílem je podpořit zavádění
chytrých řešení a využívání inovačních technologií v projektech a aktivitách obcí
Jihomoravského kraje.
Program „SMART JMK“ byl zahájen v roce 2019 a ve své pilotní fázi se zaměřuje zejména na
nastavení podmínek a vytvoření systému spolupráce mezi všemi zúčastněnými subjekty. Pro
první rok byly vybrány tři pilotní tematické oblasti:
1. Hospodaření s obecným majetkem
2. Hospodaření s vodou obcích
3. Chytrá místní doprava
Specifikace plánové spolupráce
Obce Kostice se týká tematická oblast č. 1, např. energetický management obcí, pasportizace
majetku, správa veřejného prostoru. Obci bude poskytnut expert na danou problematiku,
maximálně 40 hod., který provede analýzu, návrh a realizaci pilotního řešení. Expert je
financován z prostředků Jihomoravského kraje prostřednictvím Regionální rozvojové agentury
jižní Moravy. Projekt bude probíhat od 22.7.2019 do 31.09.2019.
- v předloženém znění darovací smlouvu na 5.000,-Kč pro DH Lanžhotčanka na spolufinancování
nákladů při účasti na mezinárodním folklorním festivalu v Petrohradu.
Rada obce projednala žádost DH Lanžhotčanka o finanční podporu na spolufinancování nákladů
při účasti na mezinárodním folklorním festivalu, konaného 7. až 8. září 2019 v Petrohradu, kde
bude DH reprezentovat Region Podluží. Obec Kostice se bude podílet finanční částkou 5.000,Kč
- termín dalšího jednání rady dne 30.7.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Kostice.

Rada obce Kostice vzala na vědomí:
- rozpočtové opatření č. 7/2019
Rada obce projednala rozpočtové opatření č.7, jedná se o úpravu rozpočtu: do rozpočtu jsou
zahrnuty položky: BOZP – stavba Sportklubu, navýšení rozpočtu na opravu mostu přes Kyjovku
dle výběrového řízení, zpracování projektové dokumentace a změnu užívání RD na ul. Hlavní
č.p. 85 na muzeum, knihovny na komunitní centrum, PD na kanalizaci a obslužnou cestu u
nového rybníka.
- diskusní příspěvky
Informace z rady starostů.
Žádost předsedy Svazu měst a obcí o příspěvek do veřejné sbírky na podporu rodiny
zavražděného místostarosty Rudolfa Štose. Radní přispěli do veřejné sbírky částkou 1000,- Kč.
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