Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.10/2007 ze dne 9.5.2007
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Rada obce schvaluje:
program jednání rady obce č.10/2007
termín konání veřejného zasedání ZO Kostice dne 4.6.2007, v 18:00 hod.
do funkce č. 1.6.6. uklizeč pro BDS Z. Uhlířovou, Kostice
uzavření nájemní smlouvy na pronájem kuchyně v BDS s nájemcem P. Takárovou, Kostice
uzavření smlouvy na pronájem prádelny v BDS s nájemcem H. Blinkalovou, Kostice
nájemné v nebytových prostorech BDS ve výši 300 Kč/m2/rok, výše nájemného v prostorách
jídelny v roce 2007 ve výši 150 Kč/m2/rok
navržený postup pro přidělení jednotlivých bytů
uzavření smlouvy na pojištění BDS s pojišťovnou Česká pojišťovna, a.s.
cenovou nabídku na vybavení sálu a jídelny v BDS ve výši 371 580,- Kč.
novou nabídku na oplechování části hřbitovní zdi ve výši 6 545,- Kč.
zaplacení faktur v celkové výši 17 900,-Kč dle rozpisu v bodě jednání č. 8
uzavření SOD č. 334/2007 – D, s firmou Jančálek, s.r.o. Břeclav na vypracování a projednání
PD stavby“ Opěrné zdi I. a II. v ul. Kopčany“
zhotovitelem akce „ Oprava chodníků - Kostice, firmu Strabag a.s. OZ Brno.
zhotovitelem akce „Oprava komunikací - Kostice, firmu Strabag a.s. , OZ Brno
dává předchozí souhlas k provedení rekonstrukce rybářské chaty na obecním pozemku parcelní
číslo 618 v k.ú. Kostice
stávající umístění dopravní značky „Konec zákazu stání“ na ul. Hlavní před RD č.p. 50
termín dalšího jednání rady obce 23.5.2007, v 17:30 hod.

Rada obce bere na vědomí:
závěrečný účet Obce Kostice za rok 2006. Závěrečný účet bude předložen k projednání a
schválení ZO v měsíci červnu 2007
návrh rozpočtového opatření č. 1/2007. Návrh rozpočtového opatření bude předložen
k projednání a schválení ZO v měsíci červnu 2007
návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu k uzavření s Obcí Tvrdonice, návrh
dohody bude předložen k projednání v ZO v měsíci červnu 2007
návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, předkladatel fi. RWE Transgas,
a.s. Praha. Návrh smlouvy bude projednán v ZO v měsíci červnu 2007
informace ze zasedání rady starostů Regionu Podluží konané dne 3.5.2007

