Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 16.4.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 8/2019
Starosta a místostarostka obce navrhují termín konání veřejného zasedání ZO č. 3 v pondělí dne
13.5.2019 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kostice. Příprava bude provedena 30.3.2019.
- termín konání veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice v pondělí 13.5.2019 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kostice.
Rozhodnutím rady obce byly pro zhotovení díla „Kostice-oprava mostu přes Kyjovku“ osloveny
následující společnosti:
1) LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.,
2) STRABAG a.s. - odštěpný závod Morava, oblast Jih,
3) Stavba a údržba silnic s.r.o.,
4) Stavební firma PLUS s.r.o.,
5) Inženýrské stavby Hodonín s.r.o,
6) SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dne 16.4.2019 se sešla výběrová komise pro zhotovení díla „Kostice - oprava mostu přes
Kyjovku“ za přítomnosti Ing. Martiny Pokorné z firmy PMCS, která výběrové řízení zajištuje. Do
lhůty podání nabídek do 16.4.2019 14:00 hodin nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
Z tohoto důvodu se zadávací řízení ruší.
- oznámení o zrušení zadávacího řízení na zhotovitele díla „Kostice-oprava mostu přes Kyjovku“
z důvodu nepodání nabídek.

Rada projednala rozpočtové opatření č. 3/2019
- rozpočtové opatření č. 3/2019, rozpočet příjmů se zvýší o 90.000,- Kč, celkový rozpočet příjmů se
zvýší na 29.080.300,- Kč a rozpočet výdajů se zvýší o 90.000,- Kč, celkový rozpočet výdajů se zvýší na
93.240.300,- Kč.

- Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 25448714, faktura č.
19002107 za UPGRADE www stránek ve výši 24.200,- Kč
- Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 42, 690 02 Břeclav, IČ 41595238, faktura č. 201909 za výkon
investorského a technického dozoru stavby „Kostice-demolice stávajících objektů na hřišti“ ve
výši 12.000,- Kč
- Bc. Martina Haladyová Krásná, DDD Služby, U Rybníka 23, 691 52 Kostice, IČ 06670458, faktura
č. 0382019 za deratizaci kanalizačního potrubí v obci kostice ve výši 20.570,- Kč
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- Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 25448714, faktura
č.19002111 za moduly - často kladené otázky, souborový depozitář, unikátní uživatelské účty,
sociální sítě ve výši 25.289,- Kč.
- Ing. Božena Morcová, ČSA 60, 691 41 Břeclav, IČ 11504374, faktura č. 19051 za polohopisné a
výškopisné zaměření sběrného dvora ve výši 12.705,- Kč
- uhrazení faktur v celkové výši 94.764,- Kč
Na žádost správce byla předložena cenová nabídka na koupě křovinořezu Husqvarna 545TRX
AutoTune od Františka Tržila, Dukelských hrdinů 22, 690 02 Břeclav, IČ 10560076, provozovna
F.T. Servis, Nejdecká 608, Lednice ve výši 23.790,- Kč.
- cenovou nabídku Františka Tržila, Dukelských hrdinů 22, 690 02 Břeclav, IČ 10560076 na křovinořez
Husqvarna 545TRX AutoTune ve výši 23.790,- Kč.

Na žádost obce Ing. Fojtách předložil Smlouvu na vypracování projektové dokumentace „Rozšíření sběrného dvora“.
- v předloženém znění Smlouvu č. 005/2019 s firmou Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 43, 690 02
Břeclav, IČ 41595238 na vypracování projektové dokumentace stavby „Rozšíření sběrného dvora“,
cena 94.380,- Kč.
Rada projednala smlouvu s firmou Modrý projekt na akci „Územní studie Kostice – lokalita u
fotbalového hřiště“.
- v předloženém znění Smlouvu č. 300/19 s firmou Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02
Břeclav, IČ 04223721 na vypracování „Územní studie Kostice – lokalita u fotbalového hřiště“, ve výši
278.300,- Kč.
Rada obce projednala finální verzi dotazníku pro obyvatele k Programu rozvoje obce Kostice na
období 2020 - 2027. Dotazník byl před schválením rozeslán všem zastupitelům. K dotazníku
nebyly žádné připomínky. Dotazník bude jak v papírové, tak elektronické podobě na webových
stránkách obce. Dotazníkové šetření bude spuštěno 1.5.2019.
- v předloženém znění Dotazník pro občany v souvislosti s tvorbou Programu rozvoje obce Kostice na
období 2020 - 2027.
Rada obce projednala upravené podklady pro zápis do Kroniky obce za rok 2017.
- v předloženém znění zápis do Kroniky obce za rok 2017.
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Obec Kostice uzavřela dne 26.6.2017 smlouvu o budoucí smlouvě směnné s panem Trčkou na
směnu nemovitých věcí, kdy prozatím nebyla uzavřena samotná směnná smlouva, především
z důvodu probíhajících pozemkových úprav. V této souvislosti smluvní strany hodlají nyní
uzavřít tuto směnnou smlouvu, kdy obec pro vyloučení všech případných pochybností
v souvislosti s již zveřejněným záměrem a s ohledem na další časové období, které mezitím
uplynulo, zveřejňuje majetkoprávní záměr této směny před uzavřením směnné smlouvy.
- zveřejnění Majetkoprávního záměru Obce Kostice na směnu pozemků ve vlastnictví obce KN č. 5906
pozemkový katastr, orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 2011 m 2, za spoluvlastnický podíl
o velikosti id. ½ na pozemku-parcela zjednodušené evidence č. 387 pozemkový katastr, o výměře
4021 m2 v k.ú. Kostice v předloženém znění, a to na základě již uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
směnné.

Rada obce projednala „Plán odezvy orgánů obce Kostice na vznik mimořádné události“ a úkoly
jednotlivých osob.
- v předloženém znění „Plán odezvy orgánů obce Kostice“.

Rada obce projednala Protipovodňový plán obce Kostice a úkoly jednotlivých osob.
- v předloženém znění „Protipovodňový plán obce Kostice“.
- termín dalšího jednání rady dne 30.4.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Kostice.

Rada obce projednala a vzala na vědomí následující body:
Ing. arch. Filip Kinnert s kolektivem předložil návrh interiéru místní knihovny. Mgr. Gál otevřel
diskusi na téma možnosti pořídit cimbál a umožnit výuku hudebních nástrojů v prostoru
knihovny. Radní Baťka navrhuje v návrhu doplnit středový regál s odkládací plochou.

- „Návrh interiéru místní knihovny“, který předložil Ing. arch Filip Kinnert s kolektivem.
Místostarostka seznámila radu obce s hodnocením akce zvané „Ukliďme Česko“, která se konala
6.4.2019 a byla organizačně zajištěna místostarostkou obce Mgr. Požgayovou. Za vedení obce
se zúčastnili starosta, místostarostka, radní Baťka, účastnili zástupci všech větších spolků v obci
i jednotlivci. Celá akce byla velmi úspěšná a podařilo se nám nasbírat cca 9.000 kg, vyvézt velké
množství starých pneumatik a objevit nové černé skládky. U jedné z nich byla nalezena bližší
identifikace - věc bude prošetřena, příp. postoupena k přestupkovému řízení v Břeclavi. Zpráva
je přílohou zápisu.

- zprávu o zajištění a průběhu akce „Ukliďme Česko“ konané dne 6.4.2019 v Kosticích.
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Dne 10.4.2019 starosta a místostarostka provedli kontrolu podle § 26 a 27 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, v platném znění, o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu ÚSC na
akci:
„MŠ Kostice - vestavba jídelního výtahu“
„Kontrola příjmů a výdajů za období 1-3/2019 – výkaz FIN 2-12M“
„Příjmové a výdajové pokladní doklady za období 1-3/2019“
Výsledek kontroly: bez závad.

- zprávu o finanční kontrole ze dne 10.4.2019.

Rada obce projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků, přičemž Město Břeclav žádá o zvýšení úhrady nákladů za výkon
předmětu smlouvy na částku 3.000,- Kč za každý projednávaný přestupek. V současné době
obec platí 2.000,- Kč. Navýšení je odůvodněno složitostí přestupkového řízení a navýšení
finančních prostředků na lidské zdroje.

- v předloženém znění návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků mezi Obcí Kostice a Městem Břeclav.
Informace p. Gajdy z Týnce k činnosti předsedy Okresní konfederace politických vězňů Břeclav.
- informace p. Gajdy.
Informace z rady starostů Regionu Podluží
Informace z jednání ORP Břeclav
Informace z jednání Cyklostezka Lanžhot-Kostice-Břeclav.
Informace o plánovaném zapojení do přeshraničního projektu INTERREG V-A SK-CZ: proběhla
schůzka starostů Kútů, Borského Sv. Juru, Lanžhota a Kostic, účastna byla i zaměstnankyně JMK
z oddělení evropských dotací. Předmětem schůzky byla možnost se společně zapojit do
projektu, který by cyklotrasami propojil EVL Soutok Podluží a CHKO Záhorie (od kostické Kyjovky
až po chatovou oblast Tomky). Případné schválení projektu by zaručilo nenávratný finanční
příspěvek ve výši 85 – 90% celkové hodnoty prací každému partnerovi v projektu. Další schůzka
k partnerů projektu bude 25.4. v Lanžhotě.
- diskusní příspěvky na vědomí.
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