Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.17/2013 ze dne 31.7.2013

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2a.

1.18.

program jednání rady obce č. 17/2013
pro zhotovení díla„Kostice – infrastruktura pro výstavbu RD Padělky II.“ společnost VHS Břeclav,
s.r.o.
Smlouvu o dílo na zhotovení akce„Kostice – infrastruktura pro výstavbu RD Padělky II“ , dodavatel
společnost VHS Břeclav, s.r.o.
termín veřejného zasedání Zastupitelstva obce č. 14 na den 2.9.2013, v 18,00 hod., v zasedací
místnosti Obecního úřadu.
Smlouvu mandátní č. 028/2013 na výkon TDI a zajištění kolaudačního souhlasu akce „Kostice –
vyvýšený přechod na ul. Břeclavská“, mandatář Ing. J. Fojtách
schvaluje SOD č. 51/13, na zpracování kompletní žádosti o dotaci z programu 133510 MŠMT na
akci „Kostice, sportovně – společenské centrum“ zhotovitel Ing. L. Stránský
uhrazení faktur v celkové výši 23 732,90 Kč dle rozpisu v bodě 7
Dodatek č.12 ke Smlouvě o provozování servisu televizního kabelového rozvodu v obci Kostice ze
dne 7.4.2009
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 9.12.1991, nájemce Česká pošta, s.p.
pověření pro ředitelku Mateřské školy Kostice, příspěvkové organizace, pro zajištění provedení
změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízeních
úpravu denního limitu pokladní hotovosti pro pokladnu OÚ Kostice
cenovou nabídku na geodetické zaměření kanalizačního řádu v obci, předkladatel D.R. GEO s.r.o
postup pro zajištění změny průběhu hranic mezi k.ú. Kostice a k.ú. Lanžhot, v rámci komplexních
pozemkových úprav
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování TKR v obci Kostice, provozovatel RTV – 5 servis, spol.
s.r.o.
termín jednání rady obce dne 14.8.2013 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.4.

Zápis z pracovní porady se zástupci Ministerstva dopravy ČR ve věci uplatňování koridoru
vysokorychlostní železnice pro nákladní dopravu v novém územním plánu Kostice a prověření
možného řešení s minimálním omezením pro obec, doba prověřování tři měsíce
oznámení Unicredit Bank o snížení úrokových sazeb
sdělení společnosti Nej Tv k rozhodnutí rady obce o vstupu společnosti RTV – 5 servis, spol. s.r.o.
do rozvodů TKR v termínu od 1.9.2013
návrhy a příspěvky do diskuse jednotlivých členů rady obce
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Pavel Růžička, místostarosta obce

JUDr. Anna Bradávková, starostka obce
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