Rada obce Kostice

Informace z rady Obce Kostice ze dne 20.2.2019
Rada Obce Kostice na svém zasedání schválila:
- proplacení faktur:
- Tichý Vladan, IČ 87140527, faktura č. 7 za mulčování obecních pozemků obce Kostice cena činí
24.054,80 Kč
- Abrahám, Kostice proplacení faktury za nový elektrický kotel PROTHERM do bytu č. 3 ve výši
14.642,- Kč
- ELGEO, s.r.o. Charbulova 168, 618 00 Brno, IČ 60729422, faktura č. 20190004 za zaměření a
grafické zpracování uliční čáry pro projekční práce, cena činí 188.518,- Kč
- rozpočtové opatření č. 1/2019
- rada obce projednala rozpočtové opatření č.1/2019. Nově je zaúčtována dotace JMK na volby
a zvýší se financování rozpočtu na rok 2019 o 4.160.000,- Kč, které přišly koncem roku na účet
obce.
- zrušení smlouvy - TimeTree, s.r.o.
- internetové stránky obce používaly produkty a služby firmy TimeTree. Vzhledem k tomu, že
dnes je obec již nepoužívá, bude smlouva ukončena ke dni 31.3.2019 dohodou obou stran.
- Smlouvu o dílo zhotovitel RTVJ s.r.o., 691 53 Tvrdonice, Konec 268/14, IČ 6554563 a Bronislav
Samson, 691 53 Tvrdonice, Konec 268/14, IČ 6554563 na natočení a zpracování video reportáží za
dohodnutou cenu ve výši 4.500,- Kč za jednu reportáž.
- na základě požadavku z rady č. 7a ze dne 18.12.2018 kvůli problematice GDPR byla vyvolána
schůzka s Bronislavem Samsonem, jednatelem RTVJ, který sdělil, že reportáže jsou v majetku
zhotovitele RTVJ, který s nimi dále nakládá v rámci autorských práv. Kdyby obec chtěla, aby
reportáže po zaplacení smluvené částky byly v jejím majetku, byla by cena ne 4.500,- Kč, ale
někde kolem 8.000,- Kč za jednu reportáž. P. Samson dále uvedl, že reportáže jsou nahrávány v
rámci zpravodajství z regionu, kdy on jako zhotovitel dodržuje veškeré zákonné normy a za
natočení nese právní zodpovědnost, včetně oblasti GDPR.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330053044/002 mezi Obcí Kostice a E.ON Distribuce,
a.s.
- předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona, a to jako osobní služebnost ve prospěch PDS dle toho zákona. Jedná se elektrickou
přípojku, kabel NN k rodinnému domu Rozbořilová, Kostice, Trávníky
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- Smlouvu č. 1030049308/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Kostice a
E.ON Distribuce, a.s., a souhlasí s umístněním stavby na pozemku ve vlastnictví obce Kostice, parc.
č. 2815/1 v k.ú. Kostice, za účelem zřízení přípojky NN k RD st. p. 324.
- společnost E.ON Distribuce, a.s. zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., předložila
obci návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví Obce Kostice, parc. č. 2815/1 v k.ú. Kostice, pro
zpracování PD na stavbu „Kostice, Trávníky, příp. NN, Kuriálová“.
- Smlouvu o dílo s firmou NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ 06519776
s předmětem plnění zpracování zastavovací studie stavby „Kostice, PADĚLKY – III. ETAPA“ cena za
dílo 38.720,- Kč.
- příspěvek 3,- Kč za každý rozvezený oběd na území obce Kostice. O příspěvek na rozvoz mohou
zažádat všichni podnikatelé, kteří obědy v Kosticích vaří a rozváží.
Žádost o příspěvek na rozvoz obědů - Koryčánek
Pan Koryčánek provozuje hostinec U Veselých na ul. Lanžhotská a žádá od obce v rámci
sociálních služeb příspěvek na rozvoz obědů. Uvádí, že v současné době poskytuje o 2,- Kč nižší
cenu při rozvozu obědů a od 1.7.2019 o 4,- Kč. Žádá o měsíční příspěvek na naftu do
rozvozového vozidla. Přiložen seznam odběratelů z Kostic-jedná se celkem o 23 osob, které
odebírají denně obědy. V Tvrdonicích za stejnou službu dostává 2500,- Kč měsíčně.
V současné době nemáme v rozpočtu na takové služby peníze. Nutné vytvořit položku sociální
služby, kam se rozpočtovým opatřením vyčlení částka na uhrazení této služby.
Starosta navrhuje: Uvedený příspěvek vyplácet v návaznosti na předložený seznam, který bude
předložen v aktualizované podobě k vyúčtování každý měsíc. Na rozvoz obědů budeme
přispívat 3,- Kč za jeden rozvezený oběd po Kosticích. Tento příspěvek budou mít možnost
uplatnit všichni podnikatelé.
- Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2018.
- nákup 15 ks odpadkových košů se schránkou pro sáčky na psí exkrementy v hodnotě 39.177,- Kč.
- vyřazení lednice Eurotech z majetku Obce Kostice.
- termín dalšího jednání rady dne 5.3.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Kostice.

Radou obce byly projednány a vzaty na vědomí následující body:
- informace ke grafickému návrhu nových internetových stránek
- informace o přeložení vedení v lokalitě Padělky III
- žádost o podporu HaiBike a restaurace Čičina na akci Cyklo Podluží: v rámci podpory podnikatelů a
služeb v Kosticích a blízkém okolí umožníme propagaci na webových stránkách, infokanálu a na
výlepových místech v obci.
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