Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.11/2013 ze dne 22.5.2013

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.17.

program jednání rady obce č. 11/2013
úpravu úrokové sazby na účtu č. 2107334384 u UniCredit Bank, a.s. na 1,17%
provedení účetní závěrky Mateřské školy Kostice, p.o. za rok 2012
provedení účetní závěrky Kabelové televize Kostice, p.o za rok 2012
uhrazení faktur ve výši 69.553,-Kč, dle rozpisu v bodě 7
vyřazení majetku samostatných movitých věcí v ceně ve výši 64 294,-Kč a drobného hmotného
majetku v ceně 33 013,-Kč
Mandátní smlouvu č. 31/13, předmět smlouvy je výběr zhotovitele akce „Kostice, lokalita Padělky II –
výstavba inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků“, mandatář Ing.Libor Stránský “
Smlouvu mandátní č. 024/2013, předmětem smlouvy je výkon technického a investorského dozoru
na stavbě „Infrastruktura pro výstavbu RD Kostice – Padělky II“, mandatář Ing. J. Fojtách
Smlouvu o provozování a servisu televizního kabelového rozvodu v obci Kostice, provozovatel RTV5 servis, spol. s.r.o.
cenovou nabídku Ing. L. Kotláře na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na
přeložení přípojek plynu a vody do objektu šaten v areálu hřiště TJ Sokol Kostice
výměnu vstupních dveří do provozu pošty a kadeřnictví v budově OÚ Kostice
přerušení provozu v Mateřské škole Kostice, p.o. o hlavních prázdninách v době od 22.7.2013 do
30.8. 2013
termín jednání rady obce dne 5.6.2013 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.2.
2.3.
2.9a.
2.9b.

Závěrečný účet Obce Kostice za rok 2012, bude předložen k projednání ZO č. 13.
Rozpočtové opatření č. 2/2013
návrhy kupních smluv na koupi pozemků parc. č. 3999, PK 846/10 a PK 861/1 v k. ú. Kostice
návrhy kupních smluv na prodej pozemků parc. č. 2815/88, 3980, 3981, 3982, 3984, 3985, 3988,
3991, 3992 a 3993 v . k. ú. Kostice

3.

Rada obce neschvaluje:

3.14.

zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc.č. PK 903/2 a a st. parc. č. 618 v k.ú. Kostice

1.10.
1.11.
1.12.
1.13a.
1.13b.
1.15.

………………………………………..

………………………………………………..

Pavel Růžička, místostarosta obce

JUDr. Anna Bradávková, starostka obce
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