Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.13/06 ze dne 21.6.2006
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Rada obce schvaluje:
zápis z jednání rady obce ze dne 7.6.2006
další jednání rady obce 28.6.2006, v 16:30 hod.
program jednání rady obce č.13/06
proplacení faktur v celkové výši 323 879 ,- Kč dle rozpisu v bodu 5
cenovou nabídku firmy STAVIKA, s.r.o. na zařízení denní místnosti v půdní vestavbě šaten TJ Sokol ve výši 11
310 ,- Kč
změnu nájemní smlouvy na prodejnu tisku a smíšeného zboží na ul. B řeclavská v části nájemce Evou Matuškovou
a v části nájemné na 380 ,- Kč/m2 ročně, s platbou čtvrtletně
změnu provozní doby na OÚ Kostice s účinností od 1.7.2006

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
novelizaci zákona o obcích, změny zákonem č.234/2006 Sb.
poskytnutí dotace MO ČR ve výši 300 000.- Kč na zabezpečení péče o válečný hrob
úhradu z těžby vyhrazených nerostů za IV.čtvrtletí 2005 ve výši 66 857 ,- Kč
nabídky firmy STAVIKA s.r.o. na vícepráce na stavbě BDS
odstoupení p. Boženy Stibůrkové ze Sdružení a od nájemní smlouvy na objekt prodejny na ul. Břeclavská
sdělení Vak , a.s. Břeclav ve věci zakoupení nového počítače na provoz ČOV Kostice, a připojení ČOV k Internetu.
Zakoupení počítače a připojení k síti bude projednáno v rámci rozpočtu obce na rok 2007
informace z jednání valné hromady firmy Hantály, a.s.
změnu provozní doby pro veřejnost na poště Kostice od 1.7.2006
žádost p. J. Abraháma na provedení stavebních úprav v obecním bytě č. 4 v budově OÚ Kostice s podmínkou , že
nebudou prováděny stavební úpravy v nosném zdivu budovy ( p řemístění dveřních otvorů) a jakékoliv zásahy , při
kterých by mohlo dojít k narušení statiky budovy
sdělení odboru životního prostředí MÚ Břeclav o pozastavení prací na odvodnění zaplaveného území pod ul.
Tvrdonskou z důvodu výskytu ( hnízdění) chráněného ptactva v dané lokalitě
v termínu do 30.6.2006 provede firma VHS , s.r.o. B řeclav opravu kanalizačních poklopů na ul. Tvrdonská a Nám.
osvobození

Rada obce ukládá:
starostce obce přizvat na jednání rady obce stavební dozor stavby BDS k podání výkladu k jednotlivým nabídkám,
fi STAVIKA, s.r.o., termín 28.6.2006
starostce obce požádat fi Černohorský o cenovou nabídku na provedení p řípravných zemních prací pro montáž
zařízení dětského hřiště na ul. Nová, termín 28.6.2006

……..……………………
Pavel Růžička
místostarosta obce

………………………….
JUDr. Anna Bradávková
starostka obce

