Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 20.3.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 6/2019
- rozpočtové opatření č.2/2019, rozpočet příjmů a výdajů se nemění
- proplacení faktur
- Josef Trávníček – TOVOX, Husova 3016, 690 02 Břeclav, IČ 11500310, faktura č. 103193093 za
dodávku a montáž pokojového termostatu BPT21 v hodnotě 3.184,- Kč
- REPREL s.r.o., Brněnská 3975, 695 01 Hodonín, IČ 28317505, faktura č. 119054 za „Přípojku
pro sociální zařízení hřiště Kostice“ ve výši 11.989,89 Kč
- Ing. Jaroslav Čech, Suchý řádek 371, Týnec, IČ 62146327, faktura č. 5/2019/Z vypracování 13
znaleckých posudků o ceně nemovitostí v lokalitě Padělky III v hodnotě 13.000,- Kč
- Zámečnictví Salajka Josef, Kůt 33, Tvrdonice 691 53, IČ 68081618, faktura č. 3/2019 za výrobu
podpěr, zajištění potrubí plynu, oprava vody, montáž regulátoru vody, demontáž komínu,
napojení odpadu vše v souvislosti s demolicí Sportklubu a výstavbou sociálního zařízení na hřišti
ve výši 22.813,- Kč
- NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ 06519776, faktura č. 201906 za výkon
technického a investorského dozoru na stavbě „Kostice, HDV-kabiny, areál fotbalového hřiště
ve výši 10.890,- Kč
- Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 42, 690 02 Břeclav, IČ 41595238, faktura č. 201906 za výkon
investorského a technického dozoru stavby „MŠ Kostice – vestavba jídelního výtahu“ ve výši
23.000,- Kč
- NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ 06519776, faktura č. 201907 za opravu
rozpočtu a výkazu a výměru stavby „Kostice - stavební úpravy ploch před hřbitovem“ ve výši
2.420,- Kč
- KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno, IČ 26298465, příspěvek na financování
systému IDS JMK na rok 2019 ve výši 95.300,- Kč
- OBEC TVRDONICE, nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice, IČ: 00283631, příspěvek na společnou
jednotku požární ochrany JSDH Tvrdonice ve výši 106.800,- Kč
- René Grulich, Hlavní 27, 691 52 Kostice, IČ 64452158, faktura č. 1910004 za demoliční práce
stávajících objektu dle SOD 1/19 ve výši 278.300,- Kč
- Antonín Koryčánek, 691 43 Hlohovec, IČ 75220695, faktura č. 140319/1 za sociální službu,
rozvoz obědů pro občany kostic za měsíc únor 2019 ve výši 1.272,- Kč
- Petra Pomajbo, Přemyslova 2050/18, 251 01 Říčany, IČ 01680927, zálohová faktura č.
20032019 za uvedení divadelního představení TÁTA dne 23.3.2019 v Kosticích ve výši 38.115,Kč.
- cenovou nabídku DARMOVZAL – MALBY A NÁTĚRY, Nová 57/516, 691 52 Kostice, IČ 10559876 na
výmalbu obecního klubu v Kosticích ve výši 9.821,- Kč
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- cenovou nabídku LESFA s.r.o., Hlavní 117/3, Kostice 691 52, IČ 04237374, zdarma pokácení a
vyklizení 25 ks vzrostlých topolů, obci bude uhrazena částka 25.000,- Kč za dřevní hmotu na obnovu
aleje
- cenovou nabídku FM-Credit s.r.o., Čížov 64, 586 01 Jihlava, IČ 27689166 na čištění tenisových kurtů
s umělým povrchem s pískovým granulovým vsypem ve výši 14.937,- Kč.
- cenovou nabídku René Grulich, Hlavní 106/27, 691 52 Kostice, IČ 64452158 na demoliční práce betonové plochy vedle garáže, letní kuchyně, chodníků vedle budovy Sportklubu ve výši 30.613,- Kč
Na základě požadavku obce byla podána nabídka na demolici betonové plochy vedle garáže, letní
kuchyně a chodníku v areálu fotbalového hřiště, které nebyly součástí projektu demoličních prací
Sportklub.
- cenovou nabídku firmy Jaroslav Krásný, Bc. Martina Krásná, DDD služby - Desikace, provoz
technických služeb, U rybníka 149/23, 691 52 Kostice, IČ 42280630 na deratizaci kanalizačního
potrubí v obci ve výši 20.570,- Kč
- příprava rekonstrukce mostu přes Kyjovku
Na základě požadavku obce předložil Ing. Stránský nabídku na administrativní zajištění veřejné zakázky
malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, předmětem
zakázky je zadání stavebních prací „Kostice - oprava cestního mostu přes Kyjovku“ ve výši 12.000,- Kč.
V návaznosti na předcházející bod předložena smlouva s PMCS: v předloženém znění Smlouvu o příkazu
č.19/19 v s firmou PMCS s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ 03313590 na administrativní
zajištění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, předmětem zakázky je zadání stavebních prací „Kostice - oprava cestního mostu přes
Kyjovku“.
Rada obce projednala zadávací dokumentaci s předmětem plnění zadání stavebních prací „Kostice oprava cestního mostu přes Kyjovku“. Součástí je výzva k podání nabídek, smlouva o dílo, příloha č.3 –
krycí list dodávky, příloha č. 5 - seznam subdodavatelů.
V rámci veřejné zakázky „Kostice - oprava cestního mostu přes Kyjovku“ bude podán návrh na podání
výzev společnostem: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., STRABAG a.s. - odštěpný závod Morava, oblast Jih,
Stavba a údržba silnic s.r.o., Stavební firma PLUS s.r.o., Inženýrské stavby Hodonín s.r.o, SWIETELSKY
stavební s.r.o.
- Atlas consulting s.r.o. předložila servisní smlouvu č. 490190751 na programové vybavení CODEXIS
GREEN, která nahrazuje servisní smlouvu č. 490170157 CODEXIS ONLINE uzavřenou s Obcí Kostice dne
30.3.2017 do 30.4.2022. Jedná se 1 přístup do internetové aplikace právního informačního systému
CODEXIS GREEN, včetně doplňku Monitor Obecní samospráva po dobu účinnosti této smlouvy do
30.4.2022. Doplatek činí 10.769,- Kč.
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- v předloženém znění Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12498707 pro budoucí objekt Sportklubu s firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Na žádost obce předložila firma E.ON Distribuce, a.s. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12498707 pro budoucí objekt Sportklubu. Jedná se o závazek
provozovatele DS připojit nové odběrné místo, které vznikne výstavbou nového Sportklubu.
- v předloženém znění Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013504 v lokalitě
Padělky III s firmou E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČO 28085400
Firma E.ON Distribuce předložila návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy - jedná se o
vedení 22KV, které zasahuje do lokality Padělky III, kde jsou naplánované stavební parcely. Součástí je
předběžná kalkulace, která činí 606.868,- Kč bez DPH. Po podepsání smlouvy bude uhrazena splátka
92.000,- Kč, druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace a k vyrovnání dojde
po provedení přeložky.
- v předloženém znění Střednědobý výhled rozpočtu Kabelové televize Kostice, příspěvkové
organizace na roky 2020-2021
- v předloženém znění Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Kostice, příspěvkové
organizace na roky 2020-2021
- změnu provozní doby sběrného dvora v Kosticích takto: středa 13:00 - 17:00 hodin, sobota 8:00 12:00 hod. a 14:00 - 16:00 hodin, a to s platností od 1.4.2019
- v předloženém znění návrh dotazníku k Programu rozvoje obce
Rada obce opakovaně připomínkovala pracovní verzi dotazníku, byly doplněny nové dotazy a upraveny
některé stávající otázky.
- termín dalšího jednání rady dne 2.4.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Kostice

Rada obce projednala a vzala na vědomí následující body:
- Zprávu o provedení veřejnoprávních kontrol u spolků za rok 2018. Byla provedena kontrola
uzavřených smluv, plnění termínů smlouvy a kontrol čerpání finančních prostředků dotace poskytnuté
obcí. Nebyly zjištěny žádné závady. Zpráva je přílohou zápisu.
- Program rozvoje Regionu Podluží na roky 2019 - 2027. Radě obce byl předložen návrh programu
rozvoje regionu k připomínkám. Termín pro připomínky k doplnění do příští rady.

Rada obce neschválila:
- sponzorský dar paní Kamile Šošovičkové na vydání CD.
Jedná se o sponzorský dar paní Kamile Šošovičkové na vydání CD nosiče u příležitosti 10letého výročí
spolupráce s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů.
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