Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.6/2007 ze dne 14.3.2007
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Rada obce schvaluje:
program jednání rady obce č.6/2007
objednání přípravných prací pro realizaci opravy místních komunikací a chodníků u firmy Jančálek, s.r.o. Břeclav
rozpis rozpočtu obce na rok 2007 do jednotlivých položek
objednat u KÚ JMK provedení auditu hospodaření obce na rok 2007
uzavření SOD č. 315/2007-D s firmou Jančálek, s.r.o. Břeclav na zpracování PD pro výběr zhotovitele akce „ Obec
Kostice – oprava místních komunikací a chodníků
uzavření mandátní smlouvy č. 316/2007-M s firmou Jančálek, s.r.o. Břeclav na výběrové řízení dodavatele a
stavební dozor akce „Obec Kostice – oprava místních komunikací a chodníků“
smlouvu č. 003/2007 s KTVM, s.r.o. Velké Meziříčí na zajištění vysílání v kabelovém televizním rozvodu v obci
smlouvu č. 001/2007 s M. Jurda – AVeS, Velké Meziříčí na zajištění provozu televizního kabelového rozvodu
v obci
zaplacení faktur v celkové výši 1 935 521,-Kč , dle rozpisu v bodu jednání č. 7
úpravy a doplnění ke zprovoznění objektu BDS v cenové výši celkem 296 290,- Kč
zřízení pracoviště číslo funkce 2.5.6., 7. platová třída, provozář, 40 hod. týdně a pracoviště číslo funkce 1.6.6., 2.
platová třída, uklízečka , 30 hod. týdně, a vyhlášení výběrového řízení na obsazení uvedených pracovišť.
vyhlášení výběrového řízení na pronájem kuchyně, prádelny a provozu kosmetiky v BDS
cenovou nabídku na projekční a inženýrské práce na akci “Ulička Kopčany“
oznámení nájemcům bytového domu č.p.573 o prodeji uvedeného bytového domu
objednání geodetického zaměření pozemku parcelní číslo st. 710
převod přebytku hospodaření MŠ Kostice ve výši 83,79 Kč do rezervního fondu MŠ
opravy v místnosti ordinace dětské lékařky
písemné upozornění nájemci obecního pozemku p.č. 903/2

Rada obce bere na vědomí:
sdělení MF ČR o přidělení dotace ze státního rozpočtu ve výši 6 mil. Kč na opravu místních komunikací a
chodníků
výzvu do soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu v JMK
nabídku přednášek firmy Tachografy-autoškola Břeclav

