Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 2.4.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 7/2019
- proplacení faktur
- René Grulich, Hlavní 27, 691 52 Kostice, IČ 64452158, faktura č. 1910005 za demoliční práce
nad rámec SOD 1/19 ve výši 30.613,- Kč
- René Grulich, Hlavní 27, 691 52 Kostice, IČ 64452158, faktura č. 1910006 za výkopové práce,
drcené kamenivo a dovoz drceného kameniva ve výši 14.096,50 Kč
- Petr Sulovský, Palackého 540/27, 690 06 Břeclav, IČ 88785891, faktura č. 20190005 za
technické zabezpečení divadelního představení Táta ve výši 6.500,- Kč
- TSBALGA s.r.o., Plynárenská 631/22, 691 53 Tvrdonice, IČ 06465811, faktura č. 14/2019 za
jeřáb - přeprava kontejneru a panelů na hřišti ve výši 7.381,- Kč
- Radek Beneš, vodo-topo-plyn, Na Rynku 166, 691 55 M.N.Ves, IČ 72398868, faktura č. 7/2019
za vybudování vodoměrné šachty na rybářské chatě pro potřeby obce ve výši 10.695,- Kč
- Grana s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, IČ 24150304, faktura č. 190100010 za
laminátovou skluzavku a montáž ve výši 14.077,- Kč
- cenovou nabídku Ing. Jaroslava Fojtácha, Chodská 43, 690 02 Břeclav, IČ 41595238 na technický
dozor investora stavby „Oprava kanalizace v ulici Pionýrská a Sadová“ ve výši 16.000,- Kč.
Obec Kostice oslovila 3 firmy s žádostí o cenovou nabídku na zpracování „Dokumentace pro územní
řízení - rozšíření sběrného dvora v Kosticích“.
Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 43, 690 02 Břeclav, IČ 41595238 ve výši 94.380,-Kč s DPH
Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 04223721 ve výši 139.150,-Kč s DPH
OK. Atelier s.r.o., Pod zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČ 60744456 cenovou nabídku nepodal
- cenovou nabídku Ing. Jaroslava Fojtácha, Chodská 43, 690 02 Břeclav, IČ 41595238 na zpracování
„Dokumentace pro územní řízení - rozšíření sběrného dvora v Kosticích“ ve výši 94.380,- Kč.

Obec Kostice oslovila 4 firmy s žádostí o cenovou nabídku na zpracování „Územní studie Kostice –
lokalita u fotbalového hřiště“.
- Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 43, 690 02 Břeclav, IČ 41595238, cenovou nabídku nepodal
z kapacitních důvodů.
- Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 04223721, cenová nabídka ve výši
278.300,-Kč.
- OK. Atelier s.r.o., Pod zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČ 60744456, cenovou nabídku
nepodal.
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- Ing. arch Zdeněk Miklín, Nová 14, 690 00 Břeclav, cenovou nabídku nepodal z kapacitních
důvodů.
Rada obce projednala cenovou nabídku fy Modrý projekt s.r.o. Starosta radním předložil územní plán,
kde je uvedeno, že pro výstavbu v této lokalitě je nutné provést územní studii. Proto navrhuje, aby byla
schválená nabídka firmy Modrý projekt s.r.o. i přesto, že cenovou nabídku podala jediná firma.
V případě neschválení není možné v této lokalitě plánovat MŠ, cyklostezku a další navazující stavby.
Firma Modrý projekt s.r.o. prováděla a zajištovala podobné stavby: lázeňská kolonáda, amfiteátr, MŠ
Lednice atd.
- cenovou nabídku firmy Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 04223721 na
zpracování „Územní studie Kostice – lokalita u Fotbalového hřiště“, ve výši 278.300,- Kč.
Obec Kostice na základě zkušeností Města Lanžhot s výběrem dodavatele architektonické studie
„Rekonstrukce knihovny v Lanžhotě“ oslovila skupinu architektů sdružených pod Ing. arch. Filipa
Kinnerta, U Tratě 246/7, Opava 9, 747 70, IČO: 88786226, aby předložili cenovou nabídku na
„Architektonickou studii interiéru knihovny v Kosticích“. Projekt je nutné zpracovat do května 2019
v návaznosti na dotaci z MAS. Budova knihovny v Kosticích je momentálně využívána 2 x 2 hodiny
v týdnu. Protože nemáme prostory pro místní spolky a chceme rozšířit služby, knihovnu přestavíme na
komunitní centrum. Zůstane zde část pro knihovnu a část bude využívána pro přednášky, spolky, dětský
klubík a jiné.
Ing. arch. Filip Kinnert, U Tratě 246/7, Opava 9, 747 70, IČO: 88786226 s kolektivem předložil cenovou
nabídku ve výši 72.600,- Kč, návrh bude prezentován 3D pohledy a dispozičními zákresy, vč. schématu
pohledu svítidel. Nedílnou součástí studie je soupis navrhovaných řešení prvků s orientačním popisem
povrchů, materiálů a provedení. Součástí nabídky je i příprava podkladů pro žádost o dotaci na
komunitní centra.
- cenovou nabídku Ing. arch. Filipa Kinnerta, U Tratě 246/7, Opava 9, 747 70, IČO: 88786226 na
architektonickou studii interiéru knihovny v Kosticích ve výši 72.600,- Kč.
Obec Kostice oslovila 3 firmy s žádostí o cenovou nabídku na rekonstrukci střechy muzea. Cena
zahrnuje opravu a výměnu trámů střechy, výměnu střešní tašky a oplechování.
- Josef Hlaváč, Pod Kostelem 534, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 10561781, cenová nabídka ve
výši 255.189,00 Kč s DPH
- Ludvík Řehoř, Žižkova 677/8, 690 02 Břeclav, IČ 88168000, cenová nabídka ve výši 232.975,82
Kč s DPH
- Vítězslav Prajka, Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4-Modřany, IČ 70478546, cenová nabídka ve
výši 333.470,57 Kč s DPH
- cenovou nabídku firmy Ludvík Řehoř, Žižkova 677/8, 690 02 Břeclav, IČ 88168000 na rekonstrukci
střechy muzea na ul. Hlavní č. 68 ve výši 232.975,82 Kč.
- v předloženém znění Smlouvu o příkazu č. 003/2019 s firmou Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 43, 690
02 Břeclav, IČ 41595238 na výkon technického a investorského dozoru stavby „Kostice-oprava
kanalizace v ulici Pionýrská a Sadová“, cena 16.000,- Kč.
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Na základě jednání Obce Kostice a Úřadu práce České republiky bylo domluveno vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací, pracovní pozice: dělník na úklid a údržbu obce od
1.4.2019 do 30.9.2019.
- v předloženém znění DOHODU o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-49/2019 s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7, IČ 72496991 za účelem příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací.
Rada obce projednala návrh „Generelu cyklostezek regionu Podluží“, a to především cyklostezky v k.ú.
Kostice, a navrhla doplnění a změny. Na jednání s Městem Lanžhot byly připomínkovány cyklotrasy,
které momentálně zpracovává Lanžhot v rámci svých komplexních pozemkových úprav tak, aby na sebe
trasy bez problémů navazovaly.
- po doplnění změn návrh „Generelu cyklostezek regionu Podluží“.
Ředitelka MŠ Kostice pod č.j. ŘMŠ 36/2019 předložila návrh Stanovení podmínek pro podání žádostí o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
- v předloženém znění Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy Kostice, příspěvková organizace, Hlavní 2, 691 52 Kostice, IČ 70983933.
Pan Baťka se obrátil na Obec Kostic se žádostí o odkup obecního pozemku, parcelní č. 142/4 o výměře
23 m2, zapsaného na LV 10001, který se nachází v ohraničené části zahrady na pozemku. Uvedený
pozemek tvoří s jeho pozemkem p.č. 142/2 jeden celek, není z ulice přístupný a ze strany obce není
využíván.
- zveřejnění Majetkoprávního záměru Obce Kostice na prodej pozemku ve vlastnictví Obce Kostice
parcela č. 142/4 v k.ú. Kostice
Stavební úřad v Břeclavi projednává projektovou dokumentaci ke komunikaci na ul. Luční v Kosticích.
Pracovnice stavebního úřadu p. Gálová po místním šetření konstatovala, že by komunikaci tak, jak je
navržená, nedoporučovala. Přesto, že sklonově vyhovuje (max. 12%), povrchová úprava z dlažebních
kostek bude na realizaci komunikace a posléze i její údržbu či požadavky na bezpečnost problematická.
Bylo navrženo místo komunikace zřídit chodník tvořený podestami a schody. Zde však musí být brán
zřetel na následnou složitější (ruční) údržbu v zimních měsících.
Uvedená věc byla konzultována s projektantem a odborníky firmy STRABAG, kteří místo plánované
dlažební kostky doporučují aplikovat upravený asfaltový povrch s protiskluzovou příměsí z důvodu
bezpečnosti.
- změnu povrchu komunikace na ul. Luční v Kosticích na asfaltový povrch, ostatní parametry zůstávají
tak, jak jsou navrženy v projektové dokumentaci pro územní řízení.
- termín dalšího jednání rady dne 16.4.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Kostice
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Rada obce projednala a vzala na vědomí následující body:
- Žádost o povolení trvalého pobytu vnučce nájemce obecního bytu č. 2 na ul. Nová 142/2 v Kosticích
s tím, že rodinný příslušník nebude mít v budoucnu nárok na obecní byt.
- Žádost společnosti Itself provozující KTV
Společnost Itself požádala o zrušení poplatku 5000,- Kč, kterou platí občané za novou přípojku.
Rada tento návrh projednala s tím, že je ochotna ve věci dále vyjednávat. Rada navrhuje, že jako
vstřícný krok by měla společnost Itself všem uživatelům internetu po kabelu navýšit o stupeň
rychlost za stávajících podmínek bez úpisu na 2 roky. A dále by měla být předložena i zajímavější
programová nabídka kabelové televize.
- Informace z návštěvy Borského Sv. Juru
- Informace ze schůzky s vedením Jihomoravského kraje
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