Rada obce Kostice

Informace z rady Obce Kostice ze dne 5.2.2019
Rada Obce Kostice na svém zasedání schválila:
- konání veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice č. 2 dne 20.2.2019 v 18:00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Kostice
Zastupitelstvo mělo původně zasedat 11.3.2019 ale z důvodu, že nově Ministerstvo pro místní rozvoj
požaduje schválit dotace zastupitelstvem obce, bylo zasedání svoláno na výše uvedený termín.

- program veřejného zasedání ZO č. 2 dne 20.2.2019 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Návrh programu jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO č. 2
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 9/2018 a č. 1/2019
4. Návrh investiční akcí obce v roce 2019
5. Návrh dotací na investiční akce obce v roce 2019
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
7. Inventarizační zpráva za rok 2018
8. Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2018
9. Diskuse

- cenovou nabídku ve výši 62.194,- Kč od firmy Galileo Corporation s.r.o. na redesign webových
stránek, pořízení modulu GDPR+, SSL certifikátu, unikátních uživatelských účtů, propojení sociální
sítě a FAQ.
V průběhu jednání s firmou Galileo bylo zjištěno, že pro potřeby obce je nutné stránky dále rozšířit o
další moduly, které neobsahuje původně schválený balíček na redesign stránek, proto byla předložena
nová cenová nabídka obsahující:
- GDPR+ a SSL certifikát, cena 12.705,- Kč za modul, roční poplatek 4.537,50 Kč
- responzivní šablona, cena 24.200,-Kč za redesign webových stránek, je uživatelsky přívětivější pro
uživatele mobilních zařízení, součástí je velká foto animace, fix horní rozrolovací lišta, mobilní verze
www, multistránka, zprávy 2, kulturní kalendář, nová fotogalerie, převod textového obsahu a fotek,
školení na nové moduly.
- unikátní uživatelské účty + souborový depozitář, cena 9.075,-Kč. Modul umožnuje uzamknout vybrané
položky menu a zpřístupnit je pouze vybraným uživatelům (materiály pro radu a zastupitelstvo).
- sociální sítě – propojení s obecním Facebookem, cena 10.285,- Kč. Modul umožnuje sdílení dat na
sociálních sítí, rozšiřuje funkčnost ostatních modulů o možnost sdílení informaci (Facebook, Twitter).
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- FAQ – často kladené dotazy, cena 5.929,- Kč. Modul umožnuje vkládání dotazů do databáze a
zveřejňování na internetových stránkách obce. Náhrada diskusního fóra, které již není v nabídce.

- cenovou nabídku firmy NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ 06519776 na
zastavovací studii lokality Padělky III v celkové výši 38.720,- Kč.
V návaznosti na výstavbu rodinných domů v lokalitě Padělky III je nutné vypracovat zastavovací studii
lokality Padělky III. Vzhledem k tomu, že zástavbu v lokalitě Padělky I a II prováděla firma NEXTPLAN
s.r.o. a má všechny potřebné údaje o lokalitě a předchozí elektronicky i fyzicky zpracované materiály,
na které budou navazovat další projektové práce, byla tato firma oslovena s žádostí o cenovou nabídku
na zastavovací studii Padělky III.
Předložena prvotní studie rozparcelování uvedeného území, která má 23 stavebních parcel o velikosti
od 755 do 1031 m2. Bude provedeno jednání s firmou EON o možnosti přeložení vedení VN 22 Kw, aby
se lokalita Padělky III rozšířila o další 2 stavební parcely.

- cenovou nabídku firmy Josef Trávníček-TOVOX, Husova 3016, 690 02 Břeclav, IČ 11500310 na
dodávku a montáž sprchového boxu v BDS ve výši 44.184,36 Kč.
Na základě ústní žádosti paní Vajdlové o rozšíření hygienického zázemí pronajímatele kuchyně a jídelny
BDS o sprchový kout v suterénu BDS byla požádána o cenovou nabídku firma TOVOX Břeclav.

- Smlouvu o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu s firmou Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430
04 Chomutov, IČ 25448714.
V návaznosti na cenové nabídky a redesign webových stránek obce byla předložena smlouva s firmou
Galileo o balíčku GDPR+ a SSL Certifikátu. Cena za rozšíření GDPR+ a SSL certifikát je 12.705,- Kč, roční
poplatek za provoz GDPR+ a SSL certifikátu je 4.537,50 Kč.

- Smlouvu o dílo s firmou REPREL s.r.o., Brněnská 3975, 695 01 Hodonín, IČ 28317505 na přípojku NN,
HDV-Kabiny v areálu fotbalového hřiště, cena za provedení díla je 170.050,58 Kč.

- Smlouvu o dílo 1/19 s firmou René Grulich, IČ 64452158 na odstranění staveb na hřišti dle
projektové dokumentace, cena za provedení díla je 278.300,- Kč.
Dne 6.2.2019 bude předáno staveniště. Termín dokončení do 25.3.2019 dle klimatických podmínek.

- návrh investičních akcí obce v roce 2019:
- výstavba výtahu MŠ
- výstavba Sportklubu včetně demolice
- výstavba přípojky NN fotbalový areál, kabiny
2

Rada obce Kostice
- obnova zeleně na hřbitově
- rekonstrukce ploch před hřbitovem
- rekonstrukce mostu přes Kyjovku
- výstavba rybníků
- Padělky III
- rekonstrukce knihovny, únor – vypracovaní projektu, únor – žádost o dotace JMK, červen žádost o
dotaci na komunitní centra z IROP, financování rozpočtovým opatřením
- rekonstrukce domu na ul. Hlavní – dle projektu financování rozpočtovým opatřením

- návrh žádostí dotací na investiční akce obce v roce 2019
- stavební práce před hřbitovem, komunikace + parkoviště z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova – dotační titul Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
- obnova zeleně hřbitov z programu MAS Dolní Morava - 2. OPŽP Realizace sídelní zeleně
- rekonstrukce knihovny z programu MAS Dolní Morava - 7. IROP - Komunitní centra II a dotační
titul Obecní knihovny
- výstavba rybníků a tůní v k.ú. Kostice z programu OPŽP – prioritní osa 4, ochrana přírody

- převod majetku z MŠ na obec, jeho vyřazení z majetku obce - lednice Eurotech – nefunkčnost

Byly proplaceny faktury v celkové výši 100.414,- Kč
- Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714, faktura č.
19000870 za výrobu GDPR+ balíčku a SSL certifikát a roční provoz, fakturovaná částka 17.243,- Kč
- MaD PROJEKT s.r.o., Na Rynku 198, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 03020614, faktura č.
002/2019 za zhotovení PD „Skladové prostory na hřišti“, fakturová částka 20.000,-Kč
- MyOffice s.r.o., U viaduktu 881/21f, 643 00 Brno, IČ 29188997, faktura č. 190100018 za
dataprojektor + příslušenství, fakturová částka 24.700,-Kč
- ALIS spol. s.r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, IČ 00672416, faktura č. FV1901239, roční
udržovací poplatek KEO-W 2019 (komplexní evidence obcí), fakturovaná částka 27.031,-Kč
- Ing. Dušan Bedřich, IČ 43375103, faktura č. 2019005, instalace, nastavení, komprimace dat
programu KEO, fakturovaná částka 11.440,- Kč
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Radou obce byly projednány a vzaty na vědomí následující body:
- Zásady územního rozvoje JMK
- vyhodnocení celkové bilance odpadů za rok 2018
Rada projednala vyhodnocení celkové bilance odpadů v naší obci za rok 2018. Náklady celkem
1.844.850,88 Kč, příjmy 1.151.396,80 Kč.
Náklady: na sběrný dvůr 918.564,36 Kč (odpad+správce), svoz komunálního odpadu (popelnice)
553.572,39 Kč, svoz Bio 365.696,13 Kč.
Příjmy: poplatek za odpad od občanů 895.764 Kč, za vytříděné druhotné suroviny (železo, suť, papír)
117.967,80 Kč, odměna za třídění EKO-KOM 137.665 Kč.
Nedoplatky na popelnicích za rok 2018 činí 27.500,-Kč. Občanům, kteří nemají zaplacené poplatky,
nebude umožněno odvážet odpad na sběrný dvůr. Dále dlužníkům nebudou poskytovány dotace.

- inventarizační zpráva za rok 2018
Inventarizační komisí nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

- odpisový plán na období od 1.1.2019 do 31.12.2019

- informace z valné hromady VAK Břeclav
- bylo akcionáři zvoleno představenstvo a dozorčí rada

- informace z workshopu DANUBE FLOODPLAIN v Bratislavě
Jedná se o projekt snížení povodňového rizika prostřednictvím záplavových oblastí řeky Dunaje a
jejich hlavních přítoků. Cílem projektu je zlepšení mezinárodního vodního hospodářství a prevence
před povodněmi při maximalizaci přínosů pro zachování biologické rozmanitosti. Týká se rovněž řeky
Moravy, oblasti mezi řekou Moravou a Kyjovkou od Lužic až po soutok. Ze strany Povodí Moravy
dojde k odstranění splavu na Moravě v k.ú. Tvrdonic a úpravy koryta Moravy. Budou vybudována
umělá trdliště. Návrh na odstranění hráze v lese u soutoku, tak aby docházelo k přirozenému
zaplavování lužního lesa. Oblast řešena tak, aby se prostřednictvím retence dostala voda do půdy.
Obnovení ramen řeky Moravy a kanálů lužního lesa tak, aby došlo k zadržení vody v krajině.
Upozornění ze strany Kostic na odvodnění zaplavovaného území v k.ú. Kostice. Na Štěpnici byly dříve
kanály, které následně po povodních odvedly vodu do Kyjovky zpět. Ze strany Lanžhota: lokalita musí
být řešena s ohledem na lesní a zemědělské hospodaření a další rozvoj Lanžhota. Mělo by dojít ke
snížení zaplavovaného území v bezprostřední blízkosti města. Dále řešena problematika komárů.
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- plán rozvoje Obce Kostice na léta 2020-2027:
Byly zahájeny práce na Programu rozvoje obce Kostice (PRO) v prostřednictvím MAS Jižní Slovácko.
Nyní se zpracovává analytická část PRO. Následovat pak bude dotazníkové šetření mezi občany obce
na téma budoucnost obce Kostice. Je nutné nejprve dle doporučeného vzoru vypracovat dotazník,
na základě kterého mohou občané definovat prioritní oblasti rozvoje Kostic.
Do týdne rada obce zpracuje první návrh dotazníku, který bude předložen zastupitelstvu obce, aby
jednotliví zastupitelé mohli formulovat další dotazy. Dotazník a harmonogram prací bude následně
schválen zastupitelstvem obce na zasedání v měsíci březnu.
- dne 23.1.2019 proběhla v zasedací síni OÚ schůzka s majiteli nemovitostí v areálu bývalého ZD
Projektant Třináctý vysvětlil možnosti budování splaškové kanalizace a vodovodu. Ze strany
podnikatelů byly dotazy ohledně vodovodu a kanalizace. Podnikatelé se klonili ke kanalizaci
gravitační - spádové. O přípojky kanalizace a vodovodu projevili zájem podnikatelé u páteřní
komunikace přes areál. Podnikatelé mají čas na rozmyšlenou do konce února 2019.
- Senior taxi Kostice
Ze strany hůře pohyblivých občanů, kteří mají problém dostat se na zastávku autobusu, byla
vznesena žádost, zda by nemohla být zřízena služba senior taxi. Je nutné nastavit podmínky užívání,
zmapovat okruh lidí, kterých by se služba mohla týkat – o spolupráci již byla oslovena sociální
komise. Nutné zjistit finanční náročnost, předběžně oslovit podnikatele z Kostic provozující taxi, zda
by o tuto službu pro obec měli zájem.
- nominace na 19. ročník turnaje v kuželkách obcí Regionu Podluží, který se koná 19.února 2019
od 16:00 hod. Nominováno bylo 4členné družstvo ve složení: Balga, Baťka, Gál, Helešic, náhradník
Rozsypal.

Rada obce neschválila:
- Žádost o poskytnutí daru neziskové organizaci Biliculum
Bylo telefonicky ověřeno, že v současné době se zařízení nestará o žádného občana Kostic.
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