Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.13/2007 ze dne 6.6.2007
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Rada obce schvaluje:
program jednání rady obce č.13/2007
cenovou nabídku na práci montážní plošinou MP 22, přistavení techniky je nutné v rámci
opravy štítu bytového domu na ul. Nová č.p.573
cenovou nabídku firmy ALKOM Security, a.s. na dodávku a montáž bezpečnostní fólie na
vstupní dveře do budovy obecního úřadu a místní knihovny
cenovou nabídku firmy Jančálek, s.r.o. na projednání stavby „Kostice – víceúčelové hřiště“
v územním a stavebním řízení
cenovou nabídku fi.Riebauerová, Břeclav na vybavení kanceláře správce, cenová nabídka ve
výši 35 508,- Kč
cenovou nabídku firmy STAVIKA, s.r.o. na doplňující práce v BDS, cenová nabídka ve výši
6 105,- Kč
zaplacení faktur pro BDS v celkové výši 32 790,- Kč, dle rozpisu v bodu č. 5a
zaplacení faktur v celkové výši 22 793,-Kč dle rozpisu v bodu 5b
přidělení zbývajících bytů v BDS
výjimku ze „zásad pro umístění v BDS“ pro přidělení bytu 2+KK
zřízení provozovny krejčovství v BDS
cenu pronájmu za společenský sál ve výši 150,- Kč/1hod.
den otevřených dveří v BDS dne 16.6.2007 v době od 15:00 do 18:00hod.
zveřejnit záměr obce na pronájem smuteční obřadní síně
znění odpovědi manželům Doležalovým v souladu se stanoviskem rady
termín dalšího jednání rady obce 20.6.2007, v 17:30

Rada obce bere na vědomí:
odborný názor na stav kanalizačních poklopů na ul. Tvrdonské a nám. Osvobození
výsledky ústního jednání MV ČR s obcí o OZV o odpadech
splnění úkolů stanovených k projednání v ZO s termínem plnění 4.6.2007
vyjádření ke znaleckému posudku na objekt č.p. 573
zájem firmy ALIVIO, s.r.o. České Budějovice o obecní pozemky
dotaz manželů Doležalových

Rada obce ukládá:
starostce a místostarostovi připravit návrh finančního zabezpečení na nezbytnou výměnu
kanalizačních poklopů stanovených odborným posudkem pro rok 2007, termín plnění do
20.6.2007
starostce a místostarostovi připravit novelizaci OZV v termínu do 31.7.2007
starostce obce předložit k projednání ZO stanovení prodejní ceny obecního bytového domu na
ul. Nová č.p.573, termín září 2007
starostce obce předložit k projednání v ZO návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na pozemku obce parcelní číslo PK 2806/1, termín září 2007

…………………………………
Pavel R ůžička v.r.
místostarosta obce

..…………………………………
JUDr. Anna Bradávková v.r.
starostka obce

