Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.15/2013 ze dne 17.7.2013

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.

1.13.

program jednání rady obce č. 15/2013
rozpočtové opatření č. 3/2013, příjmy se zvyšují o 90 000,-Kč na částku celkem 17 500 200,-Kč,
výdaje se zvyšují o 90 000,-Kč na částku celkem 36 870 200,-Kč
Smlouvu o dílo č. 609313 na zhotovení stavby „Kostice - vyvýšený přechod na ul. Břeclavská“,
zhotovitel Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav
cenovou nabídku na výkon technického dozoru investora a zajištění kolaudace stavby „Kostice vyvýšený přechod na ul. Břeclavská“, předkladatel Ing. J. Fojtách
Smlouvu o výpůjčce nádoby na bioodpad, půjčitel - Obec Kostice, vypůjčitel - zástupce domácnosti
v obci
Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu na sběrném dvoře
obce, provozovatel REVENGE, a.s. provozovna Boskovice
cenové nabídky v celkové výši 82 596,-Kč na úpravu terénů dětských hřiště, pro dovybavení hracími
prvky a odstranění závad po provedené revizi
stanovení pravidel pro pořádání akcí na pozemcích ve vlastnictví obce
zakoupení videokamery se záznamem v pořizovací ceně do 10 000,-Kč
vypracování a podání žádosti o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu
133510 – Podpora materiálové a technické náklady sportu, na výstavbu sportovně - společenského
centra.
termín jednání rady obce dne 31.7.2013 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.
2.6.
2.9a.

připomínky k návrhu územního plánu Kostice, Záznam o postupu při jeho pořizování a další postup
u ploch Z14, Z 15, Z 19, Z 22, Z 23
nový Ceník služeb k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení svozu tuhého komunálního odpadu
stav životního prostředí a narušování životních podmínek v obci

3.

Rada obce neschvaluje:

3.10.

žádost společnosti RTV- 5 servis, spol. s.r.o. poskytování služby internetu na sítí televizních
kabelových rozvodů v termínu od 1.9.2013, vedoucí Kabelové televize Kostice, p.o. zajistí
informovanost občanů ve věci změny provozovatele televizních kabelových rozvodů

1.4a.
1.4b.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9b.
1.9c.
1.11.

………………………………………..

………………………………………………..

Pavel Růžička, místostarosta obce

JUDr. Anna Bradávková, starostka obce
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