Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.9/05 ze dne 14.4.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 30.3.2005
další jednání rady obce 27.4.2005, v 17:30 hod
program jednání rady obce č. 9/05
cenovou nabídku firmy Černohorský na realizaci autobusové zastávky na ul. Hlavní
cenovou nabídku firmy Prokop – Mlátilík na dodávku klempířských prací na bytovém domě na ul. Nová 3
cenovou nabídku firmy Prajka na výměnu okna na budově PNS ul. Břeclavská
cenovou nabídku firmy HW – PANTY na provedení prací – izolace zdiva na budově PNS na ul. Břeclavská
program veřejného zasedání ZO Kostice
pronájem části pozemku parc.č. 903/2 firmě MIRMAN, s.r.o. Kostice, a to jako náhradu za stávající pronájem
pozemku, který firma MIRMAN,s.r.o. uvolní pro stavbu „ Sběrný dvůr Kostice“
žádost pohostinství u Veselých o pronájem pozemku před budovou Lanžhotská 29, výměra pronajatého pozemku
7x3, pronájem na dobu od 1.5.2005 – do 30.9.2005, a to bezúplatně
proplacení faktury Obci Tvrdonice ve výši 281 088,- Kč ,za provozní náklady ZŠ Tvrdonice na žáky z Kostic
proplacení faktury MÚ Břeclav ve výši 44 399,- Kč, za provozní náklady za rok 2004 na žáky z Kostic navštěvující
ZŠ Břeclav

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
Rozpočtový výhled obce na období let 2006 – 2008
provedení oprav kanalizačních šachet firmou Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
závěr jednání se zástupcem SÚS Břeclav ve věci opravy vozovky na ul. Hlavní a ul. Břeclavská
projektovou dokumentaci stavby „VO areál TJ Sokol Kostice“ realizuje firma RGV a.s. Břeclav
Závěrečný účet Obce Kostice za rok 2004 a Rozpočtové opatření č.1/2005
zprávu o požární kontrole
nabídku na možný odprodej akcií České spořitelny, a.s.
konání kulturních akcí v obci , 8.5.2005 – Svátek matek, 25.6.2005 - setkání šedesátníků
zavedení autobusového spoje od 12.6.2005, linka Kostice – Lanžhot, odjezd v 6:00 hod od zastávky u OÚ
Kostice

Rada obce ukládá:
místostarostovi a radnímu p. Trčkovi upřesnit rozsah opravy zádlažby na ul. Lanžhotská, v termínu do 27.4.2005
starostce obce zajistit doplnění dokumentace a objednat odborné za členění provozních činností do kategorií
požárních nebezpečí v termínu do 15.5.2005

Rada obce neschvaluje:
zřízení nového pracoviště na OÚ Kostice v roce 2005
žádosti na odprodej pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 3025/1, odprodej pozemku není v zájmu obce
nabídku Ing. Ondráška K. na finanční kontrolní činnost
žádost firmy ZEOPOL LTD Břeclav na odkoupení části pozemku parc. číslo 903/2. Pozemek bude pronajat firmě
MIRMAN s.r.o. Kostice

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

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

