Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 17.9.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 21/2019

- termín konání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostice v pondělí dne 30.9.2019 v 18:00
hod. v zasedací místnosti OÚ Kostice.
Místostarostka a starosta navrhují termín konání veřejného zasedání ZO č. 6 v pondělí
30.9.2019 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kostice z důvodu schválení Programu rozvoje
obce Kostice.
- program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kostice.
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO č. 6
Zpráva o činnosti rady obce
Koupě pozemku p. č. 629 v k. ú. Tvrdonice
Rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019
Návrh Programu rozvoje obce Kostice
Různé
Diskuse
Závěr

- zapojení Obce Kostice do projektu „Sdílená elektrokola pro obce Regionu Podluží“ se spoluúčastí
15.000,- Kč.
Region Podluží na svém zasedání schválil zapojení do projektu „Sdílená elektrokola pro obce
Regionu Podluží“, spolufinancovaný z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského
kraje pro rok 2019 smlouva č. JMK058113/19/OPP, kdy každá obec Regionu Podluží obdrží
jedno elektrokolo pro potřeby obce. Spolufinancování ze strany obcí je 15.000,- Kč za jedno
elektrokolo.
- proplacení faktur v celkové výši 2.534.448,- Kč.
- Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, IČ:69650284, avízo k platbě č. 2019-0204
k zaplacení neinvestičního příspěvku ve výši 15.000,- Kč na spolufinancování projektu „Sdílená
elektrokola pro obce Regionu Podluží“.
- DARMOVZAL – MALBY A NÁTĚRY, Jiří Darmovzal, Nová 57/516, 691 52 Kostice u Břeclavě, IČ
10559876, faktura č. 201913 za nátěr dálničního mostu dle cenové nabídky 19NA0018 ve výši
65.679,- Kč.
- STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363, faktura č.
1900928 za stavební práce Sportklub ve výši 2.674.829,- Kč z toho 10% zádržné ve výši 221.060,Kč, faktura odsouhlasena stavebním dozorem k proplacení 2.453.769,- Kč.
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- v předloženém znění Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne
16.1.2013 mezi Obcí Kostice a ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843, kde
došlo ke změně řazení spotřebičů z 10 ti skupin na 6.
Rada obce projednala předložený dodatek ke smlouvě, který mění smlouvu v částech, kde je
uveden rozsah zpětně odebíraných skupin elektrozařízení, kde došlo ke změně řazení
spotřebičů z 10 ti skupin na 6. Sběrné skupiny se nemění.
- schvaluje termín dalšího jednání rady dne 24.9.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Kostice.

Rada obce Kostice na svém zasedání neschválila:
- obce neschvaluje cenovou nabídku firmy CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, na
unikátní knihu leteckých fotografií „Břeclavsko z nebe“ ve výši 31.920,- Kč bez DPH.
Rada obce projednala cenovou nabídku firmy CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín
na unikátní knihu leteckých fotografií „Břeclavsko z nebe“ ve výši 31.920,- Kč bez DPH, kdy obec
obdrží 80 knih v ceně 399,- Kč, vlastní obal + logo, poděkování, úvodní slovo, 2stránková VIP
prezentace v úvodu knihy.

Rada obce Kostice na svém zasedání vzala na vědomí:
- nabídku Jaroslava Darmovzala na směnu nebo prodej pozemků p. č. 520/9 a 520/10 v k. ú. Kostice.
Rada obce projednala nabídku p. Jaroslava Darmovzala na směnu nebo prodej části pozemků p.
č. 520/9 a 520/10 (rybník a veřejné prostranství u rybníka). Rada obce navrhuje pozemky
zaměřit a následně jednat s panem Darmovzalem o možné směně nebo prodeji pozemků
- diskuse
- Sportklub – vnitřní dispozice

Rada obce Kostice na svém zasedání doporučila:
- finanční částku na podzimní výsadbu zeleně v intravilánu obce Kostice ve výši 129.760,40 Kč.
Místostarostka navrhuje dosazení zeleně do intravilánu obce: náhrada za uschlé stromy u
Seníku, v parku na Hlavní ulici, obnova záhonu u vchodu do MŠ, před bytovkou na Nové ulici,
na dětské hřiště na Příční ulici, k parkovišti na ul. Krátká, u sokolovny, do prostoru u obecního
klubu za obchodem na Nové ulici + nová „reklamovaná“ jedle jako budoucí vánoční strom na ul.
Hlavní. Celkem tedy 21 stromů. Vhodnost navrhovaných druhů stromů je konzultována
s odborníkem a je brán zřetel na zasíťování prostoru, hustotu koruny i kořenů, zálivku, ceny jsou
navrženy vč. kotvení. V částce jsou naceněny i 4 ks mobilních zavlažovacích prvků s postupným
uvolňováním. Květinové výsadby budou realizovány na jaře 2020 a budou řešeny v návrhu
rozpočtu na rok 2020.
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