Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 8.10.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 23/2019
- proplacení faktur v celkové výši 769.799,88 Kč
- Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 42, 690 02 Břeclav, IČ 41595238, faktura č. 201999 za výkon
technického a investorského dozoru na stavbě „Kostice - oprava cestního mostu přes Kyjovku“
za měsíc září 2019 ve výši 21.780,- Kč.
- Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 04223721, faktura č. 190241 za
zajištění zaměření polohopisu a výškopisu na akci „Územní studie Kostice - lokalita u
fotbalového hřiště“ ve výši 47.190,- Kč.
- Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav, IČ 26264081, faktura č.
200100229 za stavební práce „Kostice – oprava mostu přes Kyjovku“ dle smlouvy o dílo ve výši
564.583,88 Kč. Faktura odsouhlasena stavebním dozorem.
- Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880, faktura č. 200100089
za zpracování projektové dokumentace – technické studie na akci „Kostice-Helenina cesta“ ve
výši 49.610,- Kč
- Grulich René, Hlavní 106/27, 691 52 Kostice, IČ 64452158, faktura číslo 1910046 za demolici
zídky na ul. U Stadionu v Kosticích ve výši 86.636,- Kč.
- cenovou nabídku firmy VEOS Pospíšil s.r.o., Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ 28328230 na
revizi veřejného osvětlení v Kosticích ve výši 18.755,- Kč
Rada obce projednala cenovou nabídku ve výši 18.755,- Kč od firmy VEOS Pospíšil s.r.o., Dlouhá
226, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ 28328230 na revizi veřejného osvětlení v Kosticích.
- v přeloženém znění Smlouvu o poskytování webových mapových služeb (Geoportálu) mezi Obcí
Kostice a Městem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Rada obce projednala Smlouvu o poskytování webových mapových služeb (Geoportál) mezi
Obcí Kostice a Městem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav. Celková cena za
provoz aplikace činí 10.000,- Kč bez DPH za rok počínaje druhým rokem trvání této smlouvy
- v předloženém znění Smlouvu o hudební produkci mezi Obcí Kostice a DH Lanžhotčanka, Stráže
1240/7, 691 51 Lanžhot, IČO 48877573 na akci Kostické hody ve dnech 13.10.2019 a 14.10.2019. Cena
63.000,- Kč
Rada obce projednala Smlouvu o hudební produkci mezi Obcí Kostice a DH Lanžhotčanka, Stráže
1240/7, 691 51 Lanžhot, IČO 48877573 na akci Kostické hody ve dnech 13.10.2019 a 14.10.2019.
Cena 63.000,- Kč.
- zřízení živnostenského listu pro Obec Kostice
Rada obce projednala zřízení živnostenského listu pro potřeby Obce Kostice v souvislosti s
provozováním informačního centra, Pošty Partner a dalších služeb - seznam oborů činností
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náležejících do živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“.
- udělení plné moci Mgr. Pavlu Jurečkovi, Sadová 1688/1, 695 01 Hodonín, IČ 71468307, ve věci
zastupování Obce Kostice při projednávání havarijního plánu zpracovaného pro objekt skladovacích
kapacit zemního plynu podzemního zásobníku Tvrdonice, Tvrdonice 700, 691 53 Tvrdonice,
provozovatele innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzinská 3135/12, Praha 10 Strašnice, 180 00, IČO
27892077, který projednává věcně a místně příslušný Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor
životního prostředí se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, věc vedena pod č.j. JMK 139357,
Sp. zn. S-JMK 137948/2019 OŽP/Ond.
Rada obce byla seznámena a projednala situaci kolem plánování zóny pro objekt skladovacích
kapacit zemního plynu podzemního zásobníku Tvrdonice, Tvrdonice 700, 691 53.
Dále byla seznámena s pozvánkou na jednání s konečnou verzí zóny havarijního plánování po
zapracování oprávněných připomínek k návrhu zóny havarijního plánování zpracovaného pro
objekt skladovacích kapacit zemního plynu podzemního zásobníku Tvrdonice, Tvrdonice 700,
691 53 provozovatele innogy Gas Storage, s.r.o. Limuzská 3135/12, Praha 10 Strašnice, 180 00,
IČ 27892077 vznesených na připomínkovém řízení konaném dne 13.8.2019.
Rada obce se domluvila na dalším postupu a rozhodla se pro udělení plné moci Mgr. Pavlu
Jurečkovi, který bude ve věci se starostou činit další kroky a bude se účastnit projednávané věci.
- v předloženém znění Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo a o autorském dozoru č. 256/2017 mezi Obcí
Kostice a společností OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456,
předmětem smlouvy je provedení projektových a inženýrských prací na akci Sportklub Kostice.
Rada obce projednala Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo a o autorském dozoru č. 256/2017 mezi Obcí
Kostice a společností OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456,
předmětem smlouvy je provedení projektových a inženýrských prací na akci Sportklub Kostice.
Plnění je rozděleno do dílčích částí plnění:
Zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením, včetně projednání dokumentace
s HZS, KHS a stavebním úřadem. Cena PD 94.380,- Kč a za projednání 7.260,- Kč.

- v předloženém znění Pojištění jednorázové akce, pojistná smlouva č. 43835748-66, předmět
pojištění Tradiční hody konané od 11.10.2019 do 14.10.2019 mezi Obcí Kostice a Českou pojišťovnou
a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO 45272956 pojistné ve výši 6.662,- Kč.
Rada obce projednala uzavření Pojištění jednorázové akce, pojistná smlouva č. 43835748-66,
předmět pojištění Tradiční hody konané od 11.10.2019 do 14.10.2019 mezi Obcí Kostice a
Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO 45272956 pojistné ve výši 6.662,Kč.
- termín dalšího jednání rady dne 22.10.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Kostice
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Rada obce Kostice na svém zasedání vzala na vědomí:
- návrh rozpočtu Obce Kostice na rok 2020 v prvním čtení
Starosta a místostarostka obce předložili radě obce návrh rozpočtu obce na rok 2020 pro 1.
čtení. Členové rady se seznámili s rozpočtem, převzali písemný návrh, své připomínky a návrhy
si připraví pro 2. čtení v termínu do 22.10.2019.
- diskuse
- uzavření MŠ v pondělí 14.10.2019 – z důvodu hodů
- nabídka pozemku ke koupi
- informace z jednání se zástupci SPP Bohemia
- informace z Regionu Podluží
- Informace od Jaroslava Gajdy, Juráčkova 286, Týnec
- 21.10.2019 proběhne další jednání ohledně CHKO v Břeclavi

Rada obce Kostice neschvaluje:
- v předloženém znění Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. sml. 564624/BVB
mezi Obcí Kostice a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567
zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ
27935311 na pozemku parcela zjednodušené evidence - pozemkový katastr parc. č. 1993/2, 1994/3
parc. č. 2804, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Kostice, obec Kostice, u katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj. Jedná se o stavbu plynárenského zařízení „REKO VTL DN 300 Břeclav - Brodské,
číslo stavby 56462.
Rada obce projednala Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 564624/BVB mezi Obcí Kostice a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO 27295567 zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Plynárenská
499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 na pozemku parcela zjednodušené evidence - pozemkový
katastr parc. č. 1993/2, 1994/3 parc. č. 2804, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Kostice, obec
Kostice, u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. Jedná se stavbu plynárenského zařízení
„REKO VTL DN 300 Břeclav - Brodské, číslo stavby 56462.
Starosta: náhrada za věcné břemeno je společností stanovena na 12,- Kč za každý započatý metr
čtvereční. Starosta navrhuje cenu 210,- Kč za každý započatý metr čtvereční včetně ochranné
zóny, protože v důsledku věcného břemene dojde ke znehodnocení pozemku. Na stanovení
nově navrhované částky byl uplatněn stejný postup, který aplikuje Státní pozemkový úřad.
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