Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 30.4.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 9/2019
- proplacení faktur
- LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., Trávníky 502/23, 691 53 Tvrdonice, IČO 29301483, faktura č.
013/2019 za oprava kanalizace „Kostice – ul. Pionýrská, Sadová“ ve výši 285.007,50 Kč
- Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 42, 690 02 Břeclav, IČ 41595238, faktura č. 201914 za výkon
investorského a technického dozoru stavby „Kostice - oprava kanalizace Pionýrská, Sadová“ ve
výši 16.000,- Kč
- Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ 00283061, faktura č. 100575 za
oznámené přestupky Komisi k projednání přestupků Města Břeclav za období od 1.1.2019 do
31.3.2019 na základě veřejnoprávní smlouvy ve výši 10.000,- Kč
- NEXTPLAN s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ 06519776, faktura č. 201911 za
vypracování zastavovací studie „Kostice - zastavovací studie pro výstavbu RD v lokalitě Padělky
III. etapa“ ve výši 38.720,- Kč
- E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 26078201, faktura č.
1313014060 za „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Kostice“
ve výši 139.742,- Kč
- Štefan Olej, Nová 101, 691 52 Kostice, IČ 13058525, faktura č. 19024 za elektroinstalační práce
na připojení sanitárního kontejneru k el. energii ve výši 3.424,- Kč.

- cenovou nabídku firmy hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 28354303 na zastínění
pískovišť na dětských hřištích za obchodem a na fotbalovém hřišti, včetně krycích plachet ve výši
151.396,- Kč.
Ředitelka MŠ požádala o řešení situace na dětském hřišti za obchodem, kdy v letních měsících je zde
problém se zastíněním hracích ploch. V současné době je situace řešena slunečníky, které jsou
v nevyhovujícím stavu. Dále bylo kontrolou z hygieny zjištěno, že plachty na zakrytí obou pískovišť
jsou již staré a neodpovídají hygienickým normám.
Spolu s řešením situace na hřišti MŠ za obchodem je potřeba vyřešit i zastínění pískoviště na
dětském hřišti na stadionu, kde celá hrací plocha je v létě beze stínu.
Rada obce projednala cenovou nabídku firmy hřiště.cz, která byla doporučena Městskou částí Brnostřed, kde tento problém rovněž řešili a dodavatele i výrobek chválí. Na základě požadavků obce
firma hřiště.cz předložila cenovou nabídku na zastínění pískovišť na hřištích za obchodem a na
stadionu, včetně 2 krycích plachet pískovišť na hřišti za obchodem ve výši 151.396,- Kč.
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- cenovou nabídku firmy KOMINICTVÍ – Mančík Josef, Jarohněvice 1685, 696 03 Dubňany, IČ
68025378 na frézování a vložkování komínového tělesa na plynná paliva v AK flex DN 110/120 mm
ve výši 38.227,- Kč
Správce budov předložil cenovou nabídku firmy KOMINICTVÍ – Mančík Josef, Jarohněvice 1685,
696 03 Dubňany, IČ 68025378 ve výši 38.227,- Kč na frézování a vložkování komínového tělesa
na plynná paliva v AK flex DN 110/120 mm.
Provedenou revizí komínového tělesa na budově Nová 2 – pošta bylo zjištěno, že komín
neodpovídá současným normám a je nutné je znovu vyvložkovat.
- cenovou nabídku firmy DARMOVZAL – MALBY A NÁTĚRY, Nová 57/516, 691 52 Kostice, nabídka č.
19NA0010 na údržbu truhlářských fasádních prvků vč. oken a dveří na BDS ve výši 53.126,- Kč
Správce BDS předložil cenovou nabídku firmy DARMOVZAL – MALBY A NÁTĚRY, Nová 57/516,
691 52 Kostice, nabídka č. 19NA0010 na údržbu truhlářských fasádních prvků vč. oken a dveří
na BDS ve výši 53.126,- Kč.
- v předloženém znění návrh Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2019/03735
s firmou Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983 na provozování Pošty
Partner od 1.1.2020
Rada obce projednala návrh Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2019/03735,
kde se Obec Kostice od 1.1.2020 zavazuje vykonávat podnikatelskou činnost na základě
předložené smlouvy a v souvislosti s ní prostřednictvím provozovny na ul. Nová 142/2, 691 52
Kostice. Jedná se o návaznost na rozhodnutí zastupitelstva na převzetí Pošty Partner v Kosticích.
- v předloženém znění návrh Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP
Břeclav pro rok 2019 s městem Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČ 00283061 na
zajištění spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností ORP Břeclav ve výši 93.850,- Kč na rok 2019
Rada obce projednala návrh Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP
Břeclav na rok 2019. Obec Kostice platí částku 93.850,- Kč, částka je přepočtena na počet
obyvatel obce (50 Kč za občana) a je ve stejné výši jako v roce 2018. Síť sociálních služeb ORP
Břeclav je pro obec výhodná, funguje na principu solidarity.
- podání žádosti o dotaci z programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 výzva č. INTERREG V-A SKCZ/2019/10
Starosta navrhuje předložit žádost v rámci Programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 výzva č.
INTERREG V-A SK-CZ/2019/10. Kostice do toho projektu zařadí rekonstrukci mostu přes Kyjovku
a rekonstrukci cyklotrasy Kostice - Anglická alej, včetně cykloodpočívadel a naučné stezky.
Partnerskou obcí na slovenské straně bude Mnichova Lehota, která jde do projektu
s rekonstrukcí cyklotrasy a s rekonstrukcí muzea lidových tradic.
- podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí výzva č. 2. - Realizace ÚSES a
protierozních opatření
Rada obce navrhuje do tohoto projektu zařadit výsadbu další zeleně v lokalitě bývalé, dnes
revitalizované skládky, kde je podle územního plánu lokální biocentrum. Navazovat bude nově
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vytvořený lokální biokoridor – větrolam o délce 390 m. Dotace na tento projekt hradí 100%
nákladů. Dotaci zprostředkovává MAS Jižní Slovácko.
- v předloženém znění návrh Směnné smlouvy na směnu pozemku PKN č. 5906 v k.ú. Kostice za
spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku parcela zjednodušené evidence č. 387 v k.ú.
Kostice, účastníci smlouvy Obec Kostice a František Trčka
Rada obce projednala návrh Směnné smlouvy na směnu pozemků ve vlastnictví Obce Kostice,
dle PKN č. 5906, 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. Jedná se o směnu.
- program veřejného zasedání ZO č. 3
Návrh programu jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO č. 3
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Rozpočtové opatření č. 2/2019, č. 3/2019 a č. 4/2019
4. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p.
5. Směnná smlouva p. Trčka
6. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2019
7. Smlouva o dílo a obchodní podmínky „Sportklub Kostice“
8. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti - přestupky
9. Návrh dotací na investiční akce v roce 2020
10. Coop Jednota – nabídka na koupi bývalé prodejny Jednoty na ul. Trávníky
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
- v předloženém znění Příkazní smlouvu s PORADÍME VÁM s.r.o., Lipová 874, 696 17 Dolní
Bojanovice, IČ 06805680 na zajištění výkonu pověřence na ochranu osobních údajů dle Přílohy č. 1
k této Příkazní smlouvě za částku 7.260,- Kč měsíčně
Rada obce projednala návrh nové smlouvy, služby budou poskytovány za stejných podmínek. Je
potřeba ještě upravit systém skartace, organizační řád, pracovní náplně vše s ohledem na GDPR.
- v předloženém znění Směrnici č. 1/2019 ke správě budovy obecního úřadu
Rada obce projednala směrnici č. 1/2019 ke správě budovy obecního úřadu, která stanovuje
opatření a pravidla provozu budovy obecního úřadu.

- v předloženém znění návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků s Městem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IČ 00283061
Rada obce projednala návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Břeclav, které v souladu
s celorepublikovým trendem v oblasti projednávání přestupků přebírá tuto agendu od obcí.
V současné době je veřejnoprávní smlouvou upraveno, že obec platí za každý přestupek částku
2.000,- Kč. Nově je předkládán návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků, kdy za každý přestupek bude účtována částka 3.000,- Kč
v návaznosti na zvýšení nároků na oprávněnou osobu, která přestupky projednává. Po zjišťování
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praxe v jiných obcích je i tato vyšší částka pro obec výhodná, zaplatit právníka, který by nárazově
poskytoval odborné služby v oblasti přestupků, by bylo finančně náročnější.
- dar ve výši 35.000,- Kč Mužskému sboru Kostice - Tvrdonice na pořádání Setkání mužských sborů
Podluží 2019
Rada obce projednala žádost o dar na 19. ročník Setkání mužských sborů Podluží 2019, které se
uskuteční dne 11.5.2019 v Národopisném areálu ve Tvrdonicích. Zúčastní se 18 sborů z okolních
obcí (cca 220 účinkujících), Obec Tvrdonice poskytne finanční příspěvek na ozvučení a zdarma
pronájem areálu. Vstupné bude dobrovolné a bude darováno někomu potřebnému.
Radní Gál se zdržuje hlasování, je zároveň vedoucím mužského sboru.

- zveřejnění inzerátu s požadavky na nového kronikáře obce
Místostarostka: Pan Tichý se po cca 20 letech rozhodl ukončit práci kostického kronikáře
zápisem roku 2017. Byla oslovena kulturní komise s požadavkem, aby členové navrhli vhodné
kandidáty. Žádné jméno doporučeno nebylo. Na webu obce a infokanálu bude zveřejněn
inzerát, že obec hledá nového kronikáře. Zájemci se mohou přihlásit do 13.5.2019
- odměnu pro kronikáře ve výši 8.000,- Kč za rok
Po průzkumu v okolních obcích místostarostka navrhuje odměnu pro nového kronikáře ve výši
8.000 Kč za rok. Tato částka bude zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2020.
- dar ve výši 20.000,- Kč TJ Sokol Kostice-oddílu kopané, pobočnému spolku, Kostice 724, 691 52
Kostice, IČ 06356346 na zajištění oslav 90. výročí založení kopané v Kosticích
Rada obce projednala žádost o dar ve výši 20.000,- Kč na zajištění hudební produkce oslav 90.
výročí založení oddílu kopané v Kosticích, které pořádá TJ Sokol Kostice-oddíl kopané dne
22.6.2019.
- ukončení pracovní smlouvy vedoucího Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace ke dni
30.6.2019
Starosta: v rámci plánované organizační změny byla uzavřena dohoda o ukončení pracovní
smlouvy ze dne 22.6.2009 s vedoucím Kabelové televize Kostice, příspěvkové organizace, ke dni
30.6.2019.

- termín dalšího jednání rady dne 10.5.2019 v 15:00 hod. v budově OÚ Kostice
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Rada obce projednala a vzala na vědomí následující body:
- rozpočtové opatření č. 4/2019, rozpočet příjmů se zvýší o 934.100,- Kč, celkový rozpočet příjmů se
zvýší na 30.014.400,- Kč a rozpočet výdajů se zvýší o 934.100,- Kč, celkový rozpočet výdajů se zvýší
na 94.174.400,- Kč
Opatření bude předloženo zastupitelstvu obce k projednání.

- vyúčtování nákladů a tržeb z provozování ČOV a stokové sítě Kostice za rok 2018
Rada obce projednala vyúčtování nákladů a tržeb z provozování ČOV a stokové sítě Kostice za
rok 2018. Starosta navrhuje vyúčtování zveřejnit na stránkách obce. Radní Helešic navrhuje
najít znalce na ověření životnosti čističky a případných budoucích nákladů na opravu
technologií.

- nabídku ke koupi prodejny Jednota na ul. Trávníky. Bod bude zařazen do programu jednání ZO č. 3
Představenstvo Jednoty Mikulov schválilo prodej objektu bývalé prodejny na ul. Trávníky a
přilehlého pozemku, parc. č. st. 392 o celkové výměře zastavené plochy a nádvoří 501 m2 a
nabílo jej přednostně obci Kostice za cenu 1.390.000,- Kč.
Rada obce zařazuje bod do programu jednání zastupitelstva obce, aby se každý zastupitel měl
možnost k bodu vyjádřit. Rada obce nedoporučuje koupi objektu.

- Výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11
Hodonín za rok 2018
Rada obce projednala Výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. za rok
2018

- diskusní příspěvky na vědomí
Hřbitov – předběžný návrh prostoru kolem smuteční síně.
Po obci bylo instalováno 15 ks košů s nástavci se sáčky na psí exkrementy, občané budou vyzváni
k vytipování případných dalších míst, kde koše chybí.

Rada obce neschválila:
- žádost o finanční příspěvek 7.500,- Kč Linky bezpečí, z. s. na provoz v roce 2019
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