Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.15/06 ze dne 12.7.2006
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Rada obce schvaluje:
zápis z jednání rady obce ze dne 28.6.2006
další jednání rady obce 26.7.2006, v 17:00 hod.
program jednání rady obce č.15/06
zasedání ZO Kostice č. 18 v termínu 24.7.2006 v 18:00 hod.
program jednání ZO Kostice č. 18
Dodatek č.1 ke SOD č.1025/2005, výstavba BDS, dodavatel STAVIKA, s.r.o. Břeclav
platbu ve výši 406 863, 98 Kč dle odsouhlaseného zjišťovacího protokolu stavby „ Chodník ul. Sadová II. část“, za
práce v měsíci červnu 2006 provedené firmou STRABAG
zaplacení faktury č. 261035 předložené firmou STAVIKA, s.r.o. Břeclav za stavební práce na výstavbě BDS, platba
ve výši 1 803 654 ,- Kč
zaplacení faktur v celkové výši 118 163,- Kč dle rozpisu v bodu 5b

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
dokončení díla „Chodník ul. Sadová II.část“
informace z jednání rady starostů RP 4.7.2006
žádost paní Marie Mikulíkové o prošetření problémů se sousedy
žádost nájemce obecního bytu pana Zbyňka Krále o povolení rekonstrukce koupelny v bytovém domě na ul. Nová
informace o termínu zřízení dětského hřiště na ul. Nová
připravenost projektové dokumentace pro územní řízení na akce kanalizace a komunikace na úseku hřiště –
průmyslová zóna Kostice

Rada obce ukládá:
starostce a místostarostovi obce prověřit obsah a kompetence k žádosti p. Mikulíkové, termín plnění do
31.7.2006
starostce a místostarostovi obce prověřit oprávněnost žádosti p. Z. Krále, v termínu do 31.7.2006
starostce obce požádat Vodovody a kanalizace B řeclav o prověření průchodnosti kanalizace na ul.Sportovní a ul.
U stadionu, termín plnění do 31.7.2006
místostarostovi obce a F. Trčkovi prověřit stav svodnice u hřiště se stanovením rozsahu prací, termín do 26.7.2006

