Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.2/2007 ze dne 17.1.2007
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Rada obce schvaluje:
program jednání rady obce č.2/2007
termín veřejného zasedání ZO Kostice na 5.3.2007
zaplacení faktur, dle rozpisu v bodě jednání č.5, v celkové výši 683 838,- Kč
přijetí cenové nabídky Ing. A.Wágnera na projekt zahradních úprav v objektu BDS , autorský dozor nen í
požadován
přijetí cenových nabídek firmy STAVIKA , s .r.o., na vícepráce na stavbě BDS v celkové výši 94 358,- Kč
Změnu č. 1 k SOD na vypracování změn č.2 ÚPN SÚ Kostice, zhotovitel AR projekt, s.r.o. Brno
smlouvu o stavbě a užívání propustku pod příjezdovou komunikací k ČOV Kostice, smluvní strany Povodí Moravy,
s.p. Brno a Obec Kostice
postup pro zajištění pojištění objektu ČOV Kostice
vstoupit v jednání s Policií ČR, DI Břeclav s návrhem doplnit dopravní značky na ul. Hlavní
termín dalšího jednání rady obce dne 31.1.2007, v 17:30 hod

Rada obce bere na vědomí:
žádost p.J. Blažka, Sadová 41, o osvobození od daně z nemovitostí – pozemků, žádost bude projednána
zastupitelstvem obce v měsíci březnu 2007
přípravu rozpočtu Obce Kostice na rok 2007
žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření k prodeji státních pozemků v k.ú. Kostice
parc. číslo 467/3 o výměře 1m2 a parc. číslo 2798/3 o výměře 175m2, vyjádření bude vydáno po doplnění
informací a opětovném projednání.
informace z jednání rady starostů Regionu Podluží ze dne 9.1.2007
zprávu a závěry jednání obchodní společnosti Hantály, a.s. ze dne 12.1.2007
informace Ministerstva zemědělství ČR o novele zákona č. 76/2006 Sb.
nabídku na členství ve Svazu měst a obcí ČR, nabídka bude projednána v ZO v měsíci březnu 2007

Rada obce neschvaluje:
žádost M. Brumovského o snížení platby ve výši 50% za pronájem obecního pozemku za rok 2006

