Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.13/2013 ze dne 19.6.2013

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.3a.

1.15.

program jednání rady obce č. 13/2013
uhrazení faktur v celkové výši 26 318,50 Kč dle rozpisu v bodě 2
vyzvat ke zhotovení díla „Vyvýšený přechod na ul. Břeclavská“ společnost Stavba a údržba silnic,
s.r.o.
cenovou nabídku ve výši 7 260,-Kč na vypracování projektové dokumentace pro osvětlení
vyvýšeného přechodu na ul. Břeclavská, předkladatel RGV a.s.
Smlouvu o dílo č. 027/2013 na zpracování a projednání projektové dokumentace v územníM řízení
stavby „Kostice – odvedení dešťových vod v lokalitě Trávníky“, zhotovitel Ing. J. Fojtách
vyjádření obce k podnětu na prošetření postupu při zveřejnění návrhu územního plánu Kostice, ze
strany Obce Kostice nedošlo k pochybení
znění dokumentace pro výběr zhotovitele díla „Kostice – infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě
Padělky II“
výzvu společnostem VHS Břeclav s.r.o, Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín, Stavba a údržba silnic
s.r.o. a Likomstav Morava s.r.o k podání nabídek na výběr zhotovitele stavby „Kostice –
infrastruktura v lokalitě Padělky II“
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. HO – 014130005288/001 na
pozemcích ve vlastnictví Obce Kostice, v k.ú. Kostice, parc. č. 108/3 a PK 166, povinný Obec
Kostice, oprávněný E.ON Distribuce a.s.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby v lokalitě
Padělky II, zřízení plynárenského zařízení na pozemcích obce, povinný Obec Kostice, oprávněný
JMP Net s.r.o.
Smlouvu č. /01/ZOZ/2011/AK9 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, účastníci ASEKOL s.r.o.
jako provozovatel a Obec Kostice
Smlouvu č. 8800070256/1/2013 o zřízení věcného břemene na pozemku parcela číslo 108/3 v k. ú.
Kostice za účelem uložení plynovodní přípojky, povinný Obec Kostice, oprávněný Jihomoravská
plynárenská a.s.
podání výzvy společnosti Belšan, zahradní domky k předložení cenové nabídky na dodávku
dřevěného přístřešku do prostoru dětského hřiště v areálu TJ Sokol Kostice
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,-Kč na opravu infrastruktury po povodních obci,
kterou doporučí rada starostů Regionu Podluží
termín jednání rady obce dne 3.7.2013 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.6.

požadavek společnosti Nej Tv, a.s. na možnost umístění technologie pro internet na budově a v
budově Obecního úřadu Kostice
výsledky revize dětských hřišť ve vlastnictví obce a návrhy na odstranění závad
informace ze zasedání rady starostů Regionu Podluží ze dne 4.6.2013

1.3b.
1.4.
1.5.
1.7a.
1.7b.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12b.
1.13b.

2.12.a
2.13.a

………………………………………..

………………………………………………..

Pavel Růžička, místostarosta obce

JUDr. Anna Bradávková, starostka obce
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