Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.7/2007 ze dne 28.3.2007
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Rada obce schvaluje:
program jednání rady obce č.7/2007
zaplacení faktur v celkové výši 384 946,-Kč , dle rozpisu v bodu jednání č. 3
SOD na dodání a montáž žaluzií do BDS, dodavatel B. Kocián
SOD č. 001/2007 na projekt zařízení pro BDS, zhotovitel Ing. Arch. Kopecká
SOD č. 318/2007, zpracování PD „Chodník – ulička Kopčany, zhotovitel fi. Jančálek, s.r.o.
SOD č. 1008/2007, zhotovení stavby „Zřízení parkoviště na ul. Zahradní, dodavatel STAVIKA, s.r.o. Břeclav
cenovou nabídku fi. STILLUS s.r.o. na dodávku a montáž informačního značení do budovy BDS
cenovou fi. Jančálek, s.r.o., Břeclav, stavební dozor na stavbě „Parkoviště na ul. Zahradní“
cenové nabídky fi. STAVIKA , s.r.o., Břeclav, na dokončovací práce BDS v celkové nabídkové ceně ve výši 195
448,- Kč včetně DPH
Dodatek č. 3 k SOD č. 1025/2005 o dodávce stavby „Výstavba BDS Kostice“
Zásady pro přidělení bytu v BDS Kostice“ a Domovní řád pro BDS Kostice
nájemné za byt v BDS ve výši 27Kč/1m2/měsíc
záměr na vybavení prádelny a sušárny v BDS, záměr bude opětovně projednán po předložení cenových nabídek
pronájem obecního pozemku parcelní číslo 1955/19 o výměře 561m2 po splnění zákonné podmínky
účast starostky obce na 10. Sjezdu Svazu měst a obcí
poskytnutí příspěvku na činnost pro TJ Sokol Kostice ve výši 100 000,- Kč, finanční částka je v souladu se
schváleným rozpočtem obce na rok 2007
termín dalšího jednání rady obce 11.4.2007, v 17:30 hod

Rada obce bere na vědomí:
výzvu MěÚ Břeclav k předání údajů dle stavebního zákona
návrh kupní smlouvy na koupi pozemku parcelní číslo 1955/19, návrh bude předložen k projednání v ZO
sdělení Krajského úřadu JmK, odvolání Ing. Špánika proti usnesení ZO Kostice bylo postoupeno Ministerstvu
vnitra
přijetí 2 pracovníků na VPP evidované na Úřadu práce
zprávu o kontrole pořádku v obci

Rada obce ukládá:
starostce obce zajistit předložení nabídek na vybavení prádelny v termínu do 20.4.2007
starostce obce upozornit občany na dodržování OZV o udržování pořádku v obci, termín plnění do 20.4.2007

