Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 27.8.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 19/2019

- Rozpočtové opatření č. 8/2019, rozpočet příjmů se nemění, rovněž rozpočet výdajů se nemění.
Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 8/2019, částka 278.000,- Kč bude hrazena
z rezervy. Příjmy ani výdaje se nemění.
- proplacení faktur v celkové výši 321.003,40 Kč.
- Hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 28354303, faktura č. FVCZ-106/2019 za zastínění
dětských hřišť a dodání krycích plachet, celkem k úhradě 161.777,- Kč
- PMCS s.r.o., Lanžhotská 445/14, 690 02 Břeclav, IČ 03313590, faktura č. 19F053 za výběrové
řízení „Oprava cestního mostu přes Kyjovku celkem k úhradě 10.890,- Kč
- Kominictví Mančík, Jarohněvice 1685, 696 03 Dubňany, UČ 68025378, faktura č. 67/2019 za
vyvložkování komínu pošty na adrese Kostice, Nová 2, celkem k úhradě 36.484,- Kč
- David Prokop klempířství, Trávníky 22, 691 52 Kostice, IČ 69682534, faktura č. 22/2019 za
oplechování komína pošty v Kosticích na ul. Nová 2, celkem k úhradě 3.630,- Kč
- Vladan Tichý, Hlavní 27, 691 56 Hrušky, IČO 87140527, faktura č. 84 za mulčování a sečení
obecních pozemků ve výši 8.228,- Kč
- Viadesigne s.r.o., Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880, faktura č. 200100069
za zpracování dokumentaci na akci „Cyklostezka Kostice-Kostická váha“ dle smlouvy o dílo ze
dne 8.8.2018 ve výši 99.994,40 Kč.

- v předloženém znění provozní řády dětských hřišť v intravilánu obce Kostice.
Rada obce projednala provozní řády dětských hřišť, a to:
- dětské hřiště za prodejnou Jednoty na ul. Nové
- dětské víceúčelové hřiště v areálu fotbalového hřiště
- dětské hřiště na ul. Sadová-Příční

- záměr Novostavby rybníků Dolní a Horní stavby na pozemcích Obce Kostice parc. č. PK 389, 391,
395, 427/2, 428/1, 432/2, 435/1, 435/2, 433, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 2818/2 a 2819/2 v k.ú.
Kostice, zapsaného na LV 10001, ½ parc. č. PK 387 v k. ú. Kostice zapsaného na LV 2601 v katastru
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nemovitostí u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, katastrální pracoviště Břeclav a rovněž
souhlasí s dočasným odnětím ZPF a využitím přebytku ornice.
Rada obce projednala záměr Novostavby rybníků Dolní a Horní stavby na pozemcích Obce
Kostice parc. č. PK 389, 391, 395, 427/2, 428/1, 432/2, 435/1, 435/2, 433, 443/1, 443/2, 443/3,
443/4, 2818/2 a 2819/2 v k.ú. Kostice, zapsaného na LV 10001, ½ parc. č. PK 387 v k. ú. Kostice
zapsaného na LV 2601 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje,
katastrální pracoviště Břeclav a rovněž souhlasí s dočasným odnětím ZPF a využitím přebytku
ornice.
- vyřazení 120 ks opotřebovaných knih z knižního fondu knihovny v Kosticích.
Rada obce projednala požadavek Mgr. Lukešové, knihovnice na vyřazení 120 kusů
opotřebovaných knih z knižního fondu místní knihovny, dle seznamu č. 4/2019
- v předloženém znění Dohodu o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor pošty mezi
Obcí Kostice, nám. Osvobození 445/14, 691 52 a Českou poštou, s. p. Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha 1 na ukončení účinnosti Smlouvy k 31.12.2019.
Rada obce projednala Dohodu o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 9.12.1991 mezí Obcí Kostice a Českou poštou, s. p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
na objekt pošty v Kosticích. Smluvní strany se dohodly na ukončení účinnosti Smlouvy, a to ke
dni 31.12.2019.
- v předloženém znění Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi Obcí Kostice, nám.
Osvobození 445/14, 691 52 a společností Vodovody a Kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690
02 Břeclav pro objekt Sportklubu v Kosticích.
Rada obce projednala Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 29393/00001 pro
objekt Sportklub.
- termín dalšího jednání rady dne 10.9.2019 v 17:00 hod.

Rada obce Kostice vzala na vědomí:
- diskusní příspěvky
- Den obce – organizační věci, zapojení spolků
- Sportklub – barevné varianty řešení budovy
- Zpracování dokumentace na akci „Cyklostezka Kostice-Kostická váha“.
Dnešního dne byla předána dokumentace ve stupni studie „Cyklostezka Kostice-Kostická
váha“. Ze studie vyplývá, že je projekt realizovatelný ve třech etapách:
I.
etapa Kostice – po most přes D2
II.
etapa most D2
III.
most D2 – Kostická váha
Projekční firma Viadesigne navrhuje nejdříve stavbu umístit v rámci dokumentace pro
územní řízení, včetně vytýčení pozemků pro samotnou stavbu. Následně zpracovat
dokumentaci pro stavební povolení.
- Cihlová zeď na hřišti z ulice U stadionu
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Prohlídkou zdi bylo zjištěno, že je zde do ¾ zídky prasklý základ. Zídka se postupně i přes
fixaci naklání k silnici. Starosta navrhuje z bezpečnostních důvodů odstranit celou zídku,
následně řešit nové oplocení.
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