Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 10.9.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 20/2019

- proplacení faktur v celkové výši 35.000,- Kč.
- Šroti z. s., U Hřbitova 320, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ 05048362, faktura č. 190100003 za
hudební vystoupení na akci Den obce Kostice dne 7.9.2019 ve výši 15.000,- Kč.
- Petr Sulovský, Palackého 540/27, 690 06 Břeclav, IČ 88785891, faktura č. 20190020 za ozvučení
a osvětlení akce Den obce Kostice dne 7.9.2019 ve výši 20.000,- Kč.
- cenovou nabídku č. CN-KOSTICE-P190826 firmy VEOS Pospíšil s.r.o., Dlouhá 226, 696 17 Dolní
Bojanovice, IČ 28328230 ve výši 52.775,33 Kč za opravu kabelového vedení VO od rozvodné skříně
OÚ po sloup č. 2 na nám. Osvobození v Kosticích.
Při probíhající opravě veřejného osvětlení bylo zjištěno, že je porušeno kabelové vedení
veřejného osvětlení od rozvodné skříně, která je umístněná na budově OÚ, po sloup č. 2. Na
základě této skutečnosti byla předložena firmou VEOS s.r.o. spravující veřejné osvětlení cenová
nabídka č. CN-KOSTICE-P190826 na opravu kabeláže VO od rozvaděče na OÚ až po sloup č. 2 ve
výši 52.775,33 Kč.
- cenovou nabídku Ing. Jaroslava Fojtácha, Chodská 42, 690 02 Břeclav, IČ 41595238 ve výši 84.700,Kč na změnu PD „Kostice-stavební úpravy ploch před hřbitovem“.
Na základě požadavku obce předložil Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 42, 690 02 Břeclav, IČ
41595238 cenovou nabídku změn v PD „Kostice-stavební úpravy ploch před hřbitovem“ a
vydání nového stavebního povolení dle požadavku stavebního úřadu v Břeclavi.
Změny se budou týkat rozšíření plochy před smuteční síní, výstavba oplocení, rozšíření
parkoviště, zadržování vody z betonových ploch a budovy.
Cena 84.700,- Kč za PD zahrnuje společné povolení (územní-stavební), projednání ve společném
řízení, podání žádosti na vydání společného povolení, včetně PD pro provedení stavby, výkaz
výměr, kontrolní rozpočet.
Dále bude nutné zajistit PD na rekonstrukci smuteční síně.
- cenovou nabídku firmy René Grulich, Hlavní 27, 691 52 Kostice, IČ 64452158 ve výši 86.636,- Kč za
demolici zídky na ulici U Stadionu (fotbalový areál) a odvoz suti na skládku z důvodu havarijního
stavu zídky.
Ve věci havarijního stavu zídky fotbalového areálu na ul. U Stadionu v Kosticích byl požádán o
stanovisko stavební dozor Sportklubu Ing. Ostřížek, který po shlédnutí uvedl, že doporučuje
z bezpečnostních důvodů cihlovou zídku odstranit.
Na základě těchto informací byla o cenovou nabídku požádána firma René Grulich, Hlavní 27,
691 52 Kostice, IČ 64452158, která při demoličních pracích na Sportklubu poskytla nejnižší cenu.
Firma René Grulich, Hlavní 27, 691 52 Kostice, IČ 64452158 na základě požadavku obce
předložila cenovou nabídku za demolici zídky včetně odvozu na skládku ve výši 86.636,- Kč.
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- cenovou nabídku firmy CBS spol. s.r.o. Kyncelová 54, 974 01 Kyncelová, Slovenská republika, IČ
36754749 ve výši 651,60 Euro za dodání 200 kusů cyklistické a turistické mapy TM VKU 149
Chvojnicka vrchovina - Skalica a poskytnutí reklamního prostoru typu B.
Na základě společného projektu, prezentace obcí v cyklistické a turistické mapě regionu Podluží
a regionu Záhorie, kterého se účastní Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Lužice, Mikulčice a ze
Slovenské strany hlavní partner Kúty a Gbely byla firmou CBS spol. s.r.o. Kyncelová 54, 974 01
Kyncelová, Slovenská republika, IČ 36754749 předložena cenová nabídka ve výši 651,60 Euro za
prezentaci v turistické mapě typu B - za tuto částku obec Kostice obdrží 200 kusů map pro
informační centrum. Dále bude poskytnut v mapě reklamní prostor pro obec a místní
podnikatele. Uvedená mapa bude dodána v dubnu 2020.
- schvaluje rozšíření projektové dokumentace „Optické sítě Kostice“ na k.ú. obce Tvrdonice, kde u ZŠ
Tvrdonice bude vytvořen přípojný bod pro ZŠ Tvrdonice a Obec Tvrdonice.
Rada obce projednala rozšíření optické sítě obce Kostice až na katastrální území obce Tvrdonice.
Optický kabel bude končit u ZŠ Tvrdonice, kam bude doveden pro potřeby výuky ve škole, a
bude zde vytvořen i přípojný bod pro obec Tvrdonice. Na toto rozšíření se váže změna
projektové dokumentace.
- v předloženém znění Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SELF/2018/172/SD mezi Obcí Kostice a
zhotovitelem itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice, IČ 18826016, týkající se
víceprací ve výši 83.792,- Kč za změnu, rozšíření projektové dokumentace.
Na základě rozšíření projektové dokumentace a změny vedení optického kabelu ulicemi obce
Kostice předložila firma itself s.r.o. dodatek ke Smlouvě o dílo č. SELF/2018/173/SD-optický
kabel, který se týká víceprací na projektu „Optické sítě Kostice“. Optický kabel bude umístněný
mezi chodník a rodinné domy, čímž dojde k úspoře za stavební práce a materiál. Z tohoto
důvodu vznikly vícenáklady na projektu ve výši 83.792,- Kč.
- v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. 86-SZ-056 mezi Obcí Kostice a
Nadací Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, IČ 45773521, týkající se poskytnutí nadačního příspěvku
Obci Kostice ve výši 24.427,- Kč na projekt „ALEJÍ DO LUŽNÍHO LESA“.
Rada obce projednala Smlouvu s Nadací Partnerství, Údolní 33, 602,00 Brno, týkající se
nadačního příspěvku ve výši 24.427,- Kč, který bude poskytnut Obci Kostice na realizaci projektu
„ALEJÍ DO LUŽNÍHO LESA“ – výsadba aleje ke Kopance, která proběhne v měsíci listopadu 2019.
- podat žádost o dotaci z programu MAS Dolní Morava - 7. IROP - Komunitní centra II. v celé
projektované výši, tj. 2.462.872, 41 Kč.
Rada obce projednala 2 možnosti přístupu k podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
knihovny z programu MAS Dolní Morava - 7. IROP - Komunitní centra II. z pohledu celkové ceny:
podat žádost do 1 milionu bez DPH a získat za to v hodnocení více bodů, nebo podat žádost na
celou projektovanou částku (2 462 872,41 Kč s DPH). Ani v jednom případě nemáme jistotu, zda
projekt bude vybrán k profinancování.
- termín dalšího jednání rady dne 17.9.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Kostice.
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Rada obce Kostice na svém zasedání neschválila:
- cenovou nabídku Ing. Arch. Radima Vrány, O.K.Atelier s.r.o., Břeclav, ve výši 45.000,- Kč za návrh
interiéru Sportklubu Kostice.
V návaznosti na výstavbu Sportklubu předložil Ing. Arch. Radim Vrána z firmy O.K. Atelier,
Břeclav, cenovou nabídku ve výši 45 000,- Kč na návrh interiéru Sportklubu Kostice. Nabídka
zahrnuje vizualizaci interiéru, barevné provedení, výkresy pro stavební provedení, výběr
nábytku dle možnosti investora, výběr zařizovacích předmětů (kompletní seznam vybavení,
která doporučujeme do interiéru použít) výpočty.

Rada obce Kostice na svém zasedání vzala na vědomí:
- diskuse
- Den obce – zhodnocení akce
- Informace z rady starostů
- Rozpočet 2020
- Podnět od majitelů nemovitostí – Kostická váha: Po dohodě s vedením MěÚ Břeclav obec
Kostice zadá projekt na obnovu dopravního značení a VO pro zvýšení bezpečnosti dopravy,
chodců a cyklistů v lokalitě Kostické váhy.

Rada obce Kostice na svém zasedání doporučila:
- na pozici pracovnice přepážky Pošty Partner v Kosticích paní Zdeňku Ciprysovou.
Rada obce projednala výběr pracovníka Pošty Partner. Na inzerát uveřejněný na stránkách Obce
Kostice se přihlásily dvě uchazečky o místo pracovnice přepážky Pošty Partner v Kosticích
s nástupem od 1.1.2020.
Rada obce po zhodnocení předložených podkladů doporučila na pozici pracovnice přepážky
Pošty Partner v Kosticích paní Zdeňku Ciprysovou.
- přidělení částky 200.000,- Kč do participativního rozpočtu na rok 2020 z prostředků Obce Kostice.
Participativní rozpočtování je jedním z prvků přímé demokracie. Jedná se o proces, při kterém
územní samospráva vymezí část veřejného rozpočtu pro účely participativního rozpočtování
a umožní občanům přímo rozhodovat o způsobu, jakým budou vymezené prostředky
vynaloženy. Historicky první participativní rozpočet byl spuštěn v roce 1989 v brazilském Porto
Alegre. Od té doby si participativní rozpočtování s různou mírou zapojení občanů osvojily stovky
obcí po celém světě. Z našeho okolí participativní rozpočet realizuje např. město Hodonín a
Brno.
Rada obce Kostice se rozhodla do participativního rozpočtu z prostředků Obce Kostice vložit
částku 200.000,- Kč. V měsíci říjnu proběhne výzva k předkládání projektů do participativního
rozpočtu. Následně budou projekty na stránkách obce hodnoceny občany Kostic. Nejlepší dva
projekty obec zrealizuje v roce 2020.
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