Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.11/2007 ze dne 23.5.2007
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Rada obce schvaluje:
program jednání rady obce č.11/2007
program a přípravu veřejného zasedání ZO Kostice č. 4.
Smlouvu o dílo č. 055/LBGK/2007, oprava komunikací Kostice, zhotovitel firma STRABAG a.s.,
OZ Brno
Smlouvu o dílo č. 056/LBGK/2007, oprava chodníků Kostice, zhotovitel firma STRABAG a.s.,
OZ Brno
Obchodní kupní smlouvu na vybavení BDS, prodávající firma ID POINT CZECH, spol. s.r.o.
Pardubice
zaplacení faktur pro BDS ve výši 879 897,- Kč, dle rozpisu v bodu č. 5a
zaplacení faktur ve výši 40 165,-Kč dle rozpisu v bodu 5b
cenovou nabídku firmy Pleskač na vybavení prádelny v BDS Kostice
vybavení šatny a kanceláře v BDS 1.PP ve výši 18 061,68Kč
cenovou nabídku na vybavení šatny v BDS ve výši 12 000,- Kč
aktualizaci pojištění nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví Obce Kostice, smlouva
s pojišťovnou Kooperativa
výměnu kanalizačních poklopů (1x na ul. Tvrdonská , 1x na ul. nám Osvobození)
zastavení výběru poplatků na sběrném dvoře
provedení úkonů k legalizaci hřiště za budovou šaten TJ Sokol Kostice, oddíl kopané
zveřejnit záměr o pronájmu prostor v budově v MŠ Kostice ( jedna místnost)
termín dalšího jednání rady obce 6.6.2007, v 17:30 hod.

Rada obce bere na vědomí:
znalecký posudek na prodej domu č.p. 573, znalecký posudek předán k vyjádření zájemcům o
koupi
zahájení rekonstrukce komunikací na ul. Pionýrská a ul. U stadionu a chodníku na ul.
Lanžhotská
podání žádosti o převod státní dotace na rekonstrukci komunikací a chodníků na účet obce, a
sdělení MF ČR o podmínce převodu státní dotace ve výši 6 mil. Kč, účast obce ve výši 10%
z celkové realizační ceny
žádost o pronájem smuteční obřadní síně
žádost J. Kytkové o převod obecního pozemku ideální ½ parcelní číslo st. 254/3 do jejího
vlastnictví, žádost bude předložena k projednání v ZO dne 4.6.2007
odvolání manželů Špánikových

Rada obce ukládá:
starostce obce požádat autorizovanou firmu na zpracování stavu kanalizačních poklopů na ul.
Tvrdonská a ul. nám. Osvobození,s určením poklopů k výměně , termín plnění do 30.6.2007
ukládá starostce předložit k projednání v ZO návrh na opravu chodníků na ul. U stadionu, termín
plnění 4.6.2007

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

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

