Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 30.7.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 16/2019

- proplacení faktur v celkové výši 531.138,52 Kč
- František Tržil, Dukelských hrdinů 22, 690 02 Břeclav, provozovna F. T. Servis, Nejdecká 608,
691 44 Lednice, IČ 10560076, faktura č. 401900426 za motorový křovinořez HUSQVARNA
545RXT částka 23.790,- Kč, odkup staršího stroje HUSQVARNA 545 RX v. č. 2013 400099 za
částku 1.500,- Kč, celkem k úhradě 22.290,- Kč.
- Vítězslav Prajka, Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4 - Modřany, IČ 70478546, faktura č. 2019052
za zřízení odstavné plochy - parkoviště za obchodem COOP, ul. Nová ve výši 324.660,17 Kč.
- Vítězslav Prajka, Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4 - Modřany, IČ 70478546, faktura č. 2019053
za zřízení odstavné plochy – parkoviště vedle Sokolovny v Kosticích ve výši 184 188,35 Kč.
- v předloženém znění Smlouvu o nájmu pozemku p. č. 3025/15 a p. č. 3025/16 mezi pronajímatelem
Římskokatolickou farností Tvrdonice, Nová 506/2, 691 53 Tvrdonice, IČ 64520081 a nájemcem Obcí
Kostice, nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice, IČ 00283274
V návaznosti na provozování dětského hřiště Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace za
obchodem vstoupila Obec Kostice v jednání s Římskokatolickou farností Tvrdonice s žádostí o
pronájem p. č. 3025/15 a p. č. 3025/16 zapsaných na LV 1427 o celkové výměře 1.060 m2. Na
základě domluvy byla stanovena celková částka za pronájem ve výši 1.997,- Kč.

- proplacení faktur v celkové výši 72.527,40 Kč za Kabelovou televizi Kostice, příspěvkovou organizaci
K 1.7.2019 došlo ke změně vedoucí Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace, zřízené
Obcí Kostice. Do dnešního dne se z administrativních důvodů nepodařilo zřídit podpisové právo
nové vedoucí KTV Kostice.
Doporučuji, aby faktury ve splatnosti, u kterých hrozí penalizace, a mzdové náklady v celkové
výši 72.527,40 Kč, byly uhrazeny z účtu Obce Kostice.
Po schválení podpisového práva nové vedoucí KTV Obec Kostice tuto částku vyfakturuje KTV
Kostice.

- vytvoření pracovního místa při Obecním úřadu Kostice – pracovník přepážky Pošty Partner od
1.1.2020.
Rada obce projednala vytvoření pracovního místa při Obecním úřadu Kostice – pracovník
přepážky Pošty Partner Kostice, pracovní místo bude zřízeno od 1.1.2020.
Pracovník bude zařazen do 7. platového stupně podle praxe + osobní ohodnocení.
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- kvalifikační podmínky pro pracovní místo - pracovník přepážky Pošty Partner Kostice, a zveřejnění
inzerátu.
Rada obce projednala kvalifikační podmínky pro pracovní místo – pracovník přepážky Pošty
Partner Kostice, a zveřejnění inzerátu pro zájemce o toto pracovní místo v průběhu měsíce
srpna 2019. Inzerát bude uveřejněn na infokanálu, webu obce a FB Obec Kostice v srpnu
letošního roku.
- termín dalšího jednání rady dne 13.8.2019 v 17:00 hod.

Rada obce Kostice vzala na vědomí:
- diskusní příspěvky
Den obce – organizační věci, zapojení spolků
Územní plán – v rámci územního řízení stavby Rozšíření sběrného dvora bylo zjištěno, že Územní
plán obce Kostice obsahuje normativ pro plochy technické infrastruktury (umístnění sběrného
dvora, současného včetně plánovaného rozšíření), kde je nepřípustné využití pro malé i velké
stavby odpadového hospodářství. Uvedená chyba Územního plánu v současné době
neumožnuje rozšíření sběrného dvora.
CHKO – radní byli seznámeni s aktuálním stavem diskuse k CHKO
Příprava na sestavování rozpočtu obce na rok 2020 – rekonstrukce hřbitova, příprava
inženýrských sítí Padělky III, výstavba optického kabelu, výstavba rybníků a tůní, hřiště - ledová
plocha, koupě traktoru a příslušenství, rekonstrukce polních cest, výsadba větrolamu a zeleně
v obci, úprava knihovny na komunitní centrum.
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