Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.7/2009 ze dne 8.4.2009

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.3.a

1.13.

program jednání rady obce č. 7/2009
neproplatit fakturu č.4 předloženou Obcí Tvrdonice a žádost o vystavení dvou
nových faktur dle doporučení FV
zaplacení faktury č. 284237 ve výši 69 841,- Kč, výměna poklopů na ul.
Tvrdonská
Smlouvu o dílo na opravu hlavního kříže na místním hřbitově v Kosticích,
zhotovitel restaurátor František Pavúček
mandátní smlouvu č. 445/2009 – M, stavební dozor na opravu komunikace ul.
Nová, mandatář fi Jančálek s. r. o. Břeclav
mandátní smlouvu č. 446/2009 – M, stavební dozor na opěrnou zeď Kopčany,
mandatář fi Jančálek, s. r. o. Břeclav
SOD č. 447/2009 – D, PD na opravu chodníků na ul. Nová, Krátká a nám.
Osvobození, zhotovitel fi Jančálek s. r. o. Břeclav
SOD č. 448/2009 – D, PD na opravu kapličky sv. Kříže, zhotovitel fi Jančálek
s.r.o. Břeclav
SOD č. 449/2009 – D, na PD uzávěru přepadu do rybníka, zhotovitel fi Jančálek
s.r.o. Břeclav
předoženou programovou nabídku pro vysílání KTV Kostice
kladné stanovisko k zásahům do zemské kůry v k. ú. Kostice, severní část
katastrálního území
kladné stanovisko k zásahům do zemské kůry v k. ú. Kostice, pro ověřování
geologických podmínek
termín jednání rady obce dne 22.4.2009 v 17:30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.

podklady pro rozhodování o zřízení příspěvkové organizace „Správa majetku
Obce Kostice“ s návrhem předmětu činnosti
návrh smlouvy na pronájem obecních pozemků par. č. 1088/113, 1088/132,
1088/136, výměra celkem 137 m2, předkládá RWE Gas Storage s. r. o. Praha,
ke schválení po splnění podmínky zákona o obcích
Smlouvu o zveřejnění inzerce, navrhovatel EKOFIN, s. r. o. Břeclav
PD pro akci „ VN846, výměna vodičů, obnova vVN- I. Etapa“, se souhlasem s
realizací stavby

1.3.b
1.4.
1.5.a
1.5.b.
1.5.c.
1.5.d.
1.5.e.
1.6.
1.8.a.
1.8.b.

2.7.

2.9.
2.10.

3.
3.10.

Rada obce neschvaluje
prodej části pozemku obce parcelní číslo 903/2 PK v k.ú. Kostice

………………………………..

…………………………………

Pavel Růžička
místostarosta obce

JUDr. Anna Bradávková
starostka obce
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