Rada obce Kostice

Informace z rady Obce Kostice ze dne 5.3.2019
Rada Obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 5/2019
- proplacení faktur
- Chase art s.r.o., náb. Komenského 3262, 690 02 Břeclav 2, IČ 29365708, faktura č. 190100028
za tisk vstupenek, poukazů, obálek a grafické práce v hodnotě 8.514,- Kč
- ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ 25347942, faktura č. 233190391 za
odpadkové koše, schránky pro sáčky na psí exkrementy vč. sloupků ve výši 38.398,- Kč
- BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., Brumovice 235, 691 11 Brumovice, IČ 46342966, faktura č.
190100089 za dodávku a montáž výtahového zařízení MB 100 v MŠ Kostice, faktura na
269.830,- Kč, záloha 100.000,- Kč a doplatek činí 169.830,- Kč
- Dušan Kubiček, 679 14 Ostrov u Macochy 103, IČO 02408180, faktura č. 19012 za revizi zařízení
pro odvod kouře a tepla Velux ve výši 2.904,- Kč
- ATLAS consulting spol. s.r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, IČ 46578706, faktura č.
221190785 za předplatné CODEXIS licence k užití ve výši 10.769,- Kč
- REPREL s.r.o., Brněnská 3975, 695 01 Hodonín, IČ 28317505, faktura č. 119050 za „Přípojku
NN, HDV-Kabiny areál fotbalového hřiště Kostice“ ve výši 170.050,58 Kč
- Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 25448714, faktura č.
19001418 licenční poplatek za užívání redakčního systému stránek obce v hodnotě 9.075,- Kč
- Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, IČ 63113074, faktura č. 281 za roční
členský příspěvek za rok 2019 ve výši 7.918,- Kč.
- RTVJ s.r.o., Konec 268, 691 53 Tvrdonice, IČ 06554563, faktura č. 20190003 za videoreportáž Krojový ples ve výši 4.500,- Kč
- PMCS s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ 03313590, faktura č. 19F018 za zpracování
žádosti o dotaci akce „Stavební úpravy před hřbitovem“ ve výši 24.200,- Kč.
- RTVJ s.r.o., Konec 268, 691 53 Tvrdonice, IČ 06554563, faktura č. 20190007 za videoreportáž
ples sportovců, dětský maškarní ve výši 9.000,- Kč
- Ing. Miroslava Hluchá Kocáková, Na Aleji 415, Hrušky 691 56, IČ 75418606, faktura č. 2019880
za ořez stromů na ulici Hlavní ve výši 14.750,- Kč
- Vítězslav Prajka, Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4-Modřany, IČ 70478546, faktura č. 2019010 za
práce v MŠ Kostice – vestavba jídelního výtahu - rekonstrukce šatny ve výši 17.915,- Kč
- Vítězslav Prajka, Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4-Modřany, IČ 70478546, faktura č. 2019011 za
stavební práce v MŠ Kostice – vestavba jídelního výtahu - výmalba ve výši 15.395,- Kč
- Vítězslav Prajka, Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4-Modřany, IČ 70478546, faktura č.2019009 za
stavební práce v MŠ Kostice – demolice a opláštění 95.086,- Kč
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- Vítězslav Prajka, Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4-Modřany, IČ 70478546, faktura č. 2019014 za
stavební práce v MŠ Kostice – více práce na demolici a opláštění (výtahová šachta, přeložka
kanalizace) 31.427,- Kč
- Region Podluží, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, IČ 69650284, faktura č. 2019-0104 za příspěvek
na zajištění činnosti dobrovolného svazku obcí Regionu Podluží v roce 2019 ve výši 85.900,- Kč

- nájemní smlouvu č. NS_190127 s firmou ALGECO s.r.o., Olšík 586, 763 64 Spytihněv, IČ 25520334 na
dodání sanitárního kontejneru INS26DHWC, včetně odpovědnosti za škodu PREMIUM - Sani a
vybavení.
Nájemní smlouva se týká pronájmu sanitárního kontejneru INS26DHWC, včetně odpovědnosti
za škodu PREMIUM - Sani a vybavení. Kontejner dočasně nahradí chybějící sociální zázemí na
hřišti po dobu stavby nového Sportklubu. Cena za pronájem je měsíčně 8.566,80 Kč. Cena za
dopravu (dovoz, odvoz) a manipulaci je 19.118,- Kč.

- složení komise pro výběr zhotovitele stavby Sportklubu ve složení: předseda Mgr. Libor Balga,
členové: Bc. Marie Čížová, JUDr. Anna Bradávková, Pavel Růžička, Ing. Dalibor Klusáček, náhradníci:
Vlastislav Baťka a Jiří Janulík.

- cenovou nabídku O.K. Atelier, s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, IČ 60744456 ve výši 228.690,- Kč
na technický dozor investora stavby Sportklubu.
Na žádost obce byly předloženy cenové nabídky na technický dozor investora stavby
Sportklubu.
- Ing. Jaroslav Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav ve výši 344.000,- Kč
- O.K. Atelier, s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, IČ 60744456 ve výši 228.690,- Kč
- cenovou nabídku firmy Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegerova 37, 690 02 Břeclav, IČ 26264081 na
údržbu komunikací obce po zimě ve výši 118.395,78 Kč.
Na základě požadavku obce na údržbu vozovek po zimě byla firmou Stavba a údržba silnic s.r.o.
Břeclav naceněna údržba komunikací v obci. Byly naceněny všechny praskliny a výtluky v
celkové hodnotě 150.000,- Kč. Nabídka je přílohou.
Starosta navrhuje, aby se letos opravily praskliny a výmoly, které jsou v havarijním stavu a
mohly by způsobit ještě větší poškození vozovky. Opravy po výkopech od napojování na
kanalizaci: nejprve písemně vyzveme majitele soukromých přípojek, aby odstranili závadu a
uvedli vozovku do původního stavu. V rozpočtu je vyčleněno 50.000 Kč na opravu výtluků,
zbytek bude řešen rozpočtovým opatřením.
- cenovou nabídku od firmy Grana s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ 24150304 na nákup nové
skluzavky ve výši 12.080,60 Kč.
Dne 6.2.2019 došlo k mechanickému poškození bočního lemu laminátové skluzavky nacházející
se na herní sestavě za obchodem. Věc hlášena policii. Dále bude předložena škodní událost
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České pojišťovně. Správcem byla předložena cenová nabídka na nákup nové skluzavky od firmy
Grana s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha, IČ 24150304 ve výši 12.080,60 Kč. Vzhledem ke
stáří skluzavky bylo doporučeno pořídit skluzavku novou, oprava stávající by byla neekonomická
a s ohledem na případnou reklamaci nevýhodná.

- podat Žádost o dotaci z grantového programu Innogy Gas Storage 2019 na zastínění dětského
pískoviště na hřišti a pořízení nového herního prvku – zapuštěné trampolíny.
Máme možnost požádat o dotaci na rozšíření herních prvků o zapuštěnou trampolínu a zároveň
zastínění pískoviště na dětském hřišti na stadionu. Momentálně čekáme na nabídky od 4
oslovených firem, které se v oblasti vybavení dětských hřišť pohybují

- odvolání plné moci JUDr. Zdeňka Zelinky ve věci zastupování obce v exekučním řízení č.j. 160 EX
2057/11.
Dne 19.2.2019 se na nás obrátil Exekutorský úřad Břeclav, že vede exekuční řízení pod č.j. 160
EX 2057/11, kdy Obec Kostice je zastoupena právním zástupcem JUDr. Zdeňkem Zelinkou.
Vzhledem k tomu, že obec již zastupuje jiná právní kancelář bude zastoupení JUDr. Zelinkou
zrušeno

- udělení plné moci Mgr. Pavlu Jurečkovi, Sadová 1688/1, 695 01 Hodonín, IČ 71468307, ve věci
zastupování obce v exekučním řízení č.j. 160 EX 2057/11.
Na základě uzavřené smlouvy s Mgr. Pavlem Jurečkou, Sadová 1688/1, 695 01 Hodonín nás
tento bude dále zastupovat ve věci exekučního řízení č.j. 160 EX 2057/11.

- zveřejnění Záměru Obce Kostice 3/2019 na pacht pozemků ve vlastnictví obce Kostice parcela č.
5904 a parcela č. 5905 v k.ú. Kostice
František Trčka, Kostice, žádá obec o pacht obecního pozemku parc. č. 5904 a č. 5905 s využitím
pro zemědělskou výrobu. Nabízí pachtovné ve výši 3.200 Kč/rok/1ha

- termín dalšího jednání rady dne 19.3.2019 v 17:00 hod

Rada obce na svém zasedání neschválila:
- žádost o sponzorský dar Zuzanky Týnec, z.s., Hlavní 255, 691 54 Týnec, IČ 06657311.
Jedná se o sponzorský dar spolku Zuzanky Týnec, z.s. na rozvoj mažoretkového sportu. Obec
Kostice zde nemá žádné členy.

Rada obce projednala a vzala na vědomí následující body:
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- informace ze schůzky s představiteli společnosti Hantály a.s. v Týnci.
Dne 21.2.2019 proběhla schůzka s představiteli společnosti Hantály a.s., kde byly probírány
problémy obcí v návaznosti na odpadové hospodářství. Dále vedena diskuse nad dalším
směřování firmy Hantály z pohledu akcionáře.
Dne 27.2.2019 proběhla na OÚ Kostice schůzka s Ing. Krutákovou, na které byla podrobně
rozebrána problematika optimalizace nákladů Obce Kostice odpadového hospodářství.
Vyhodnocením za rok 2018 bylo zjištěno, že došlo k velkému nárustu fakturované dopravy za
odvoz odpadu ze sběrného dvora v Kosticích. V přepočtu na občany platí Kostice jednu
z největších částek v regionu, a to 1000,- Kč za odpadové hospodářství na občana. Na základě
vyhodnocení současné situace radě navrženo:
- rozšířit sběrný dvůr
- vyměnit současné kontejnery za velkoobjemové
- zavést systém adresného odkládání odpadů
- rozšířit třídění odpadu a svoz
Vzhledem k finanční náročnosti těchto změn bylo navrženo využít dotační titul MŽP PRIORITNÍ
OSA 3 dotace z OPŽP na odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Dotační titul
bude vyhlášen v 2. polovině roku 2019. Tato investice bude předložena zastupitelstvu obce jako
návrh k doplnění do Investičních akcí obce pro rok 2019 a následně bude zastupitelstvu obce
navrženo ke schválení i podání žádosti o dotaci.
- informace z rady starostů
Proběhne dotazníkové šetření k Programu rozvoje Regionu Podluží, na základě výsledků bude
formulován Program rozvoje Regionu Podluží na roky 2020 – 2030.
- rada doporučila starostovi oslovit odborníky na vytvoření studie – sportovně-kulturní zóna v oblasti
rybářské búdy a prostoru za hřištěm, proveditelnost školky v lokalitě za ulicí Padělky.
- informace z komisí rady obce
- místostarostka velmi chválí členy kulturní komise za perfektně připravený Dětský karneval
- na základě požadavku MŠ Kostice, která se doposud starala o organizaci akce Pálení čarodějnic,
místostarostka projedná s rybáři termín konání. MŠ upřednostňuje pátek od 15 hodin, rybáři
preferují sobotní odpoledne.
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