Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.10/05 ze dne 27.4.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 14.4.2005
další jednání rady obce 11.5.2005, v 17:30 hod
program jednání rady obce č. 10/05
realizaci směrových tabulí v Al provedení , dofinancování nad rámec rozpočtu zahrnout do Rozpočtového opatření
č.1/2005 , § 36/39 pro položku 6121 + 40 000,- Kč
řešit stav chodníku na ul. Lanžhotská celkovou rekonstrukcí
schvaluje proplacení faktury firmě Machač ve výši 3000,- Kč za zpracování komplexní dokumentace požární
ochrany Obce Kostice
schvaluje proplacení faktury firmě Jančálek, s.r.o. ve výši 159 999,- Kč za projekt pro stavební povolení
stavby“Rekultivace a uzavření skládky Kostice“
proplacení faktury firmě HW-Panty ve výši 43 842,50,- Kč za izolační práce na obvodovém zdivu objektu PNS
proplacení částky ve výši 500 000,- Kč firmě VHS, s.r.o. Břeclav za realizaci komunikace na ul. Dolní
uzavření Smlouvy o dílo č. 2097 na zhotovení stavby „Kostice – autobusová zastávka v ul. Hlavní
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 242/2005 – D “Bytový dům pro seniory“
uzavření Smlouvy mandátní č. 257/2005 – M, úkony při zabezpečení vyhlášení, průběhu a vyhodnocení
výběrového řízení na zhotovitele stavby“ Bytový dům pro seniory Kostice“
uzavření smlouvy o poskytování služeb na úseku požární ochrany
realizaci části chodníků na místním hřbitově jen do výše rozpočtu obce , rekonstrukci chodníku na ul. Břeclavská
dle cenové nabídky s ohledem na rozpočet obce
zvýšení počtu dětí v MŠ Kostice ze stávajících 24 dětí na 26 dětí/1 třída
žádost p. Minjarika ve věci nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Kostice, se stanovením
výše nájemného ve výši 1000,- Kč/ha se zpětnou účinností,dlužná částka bude splacena při podpisu Dodatku č. 1
ke stávající nájemní smlouvě
záměr pronájmu pozemku parcelní číslo 3025/1
řešit žádost MONT GROUP, s.r.o. Kostice o opravu příjezdové komunikace k firmě v roce 2006 ve spolupráci
s podnikatelskými subjekty, které v areálu sídlí
požádat Ing. Trojákovou o předložení cenové nabídky na studii dětského hřiště
nákup motorové pily

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
informace o firmě AGRO FOOD CZ , s.r.o. Tvrdonice a stavu závazku AGD Kostice vůči Obci Kostice
nabídku Mgr. F. Piska na řešení rekultivace a uzavření skládky „Pískovna“, s tím, že realizace je možná až po
vydání stavebního rozhodnutí a v souladu s projektovou dokumentací
žádost Společného družstva Pomoraví Lanžhot o pronájem pozemků v majetku Obce Kostice
žádost p. J. Lenkoviče o pronájem pozemku parcelní číslo 3025/1
žádost Spolku motocyklistů Kostice o odprodej části pozemku parcelní číslo 903/2 PK
výměnu obchodní značky JMP,a.s. na JMP RWE Group
Vítání občánků dne 21.5.2005

Rada obce ukládá:
starostce obce předložit žádost Města Břeclav o finanční příspěvek na LSPP k projednání ZO Kostice dne
2.5.2005
starostce obce předložit žádost Ing. M. Zigáčka o změnu územního plánu k projednání v ZO Kostice dne 2.5.2005
v souladu se stanoviskem rady obce
starostce obce předložit žádost Spolku motocyklistů Kostice o odprodej části pozemku parcelní číslo 903/2 PK
k projednání v ZO Kostice, termín - srpen 2005

Rada obce neschvaluje:
zřízení věcného břemene na dobu neurčitou na obecním pozemku parcelní číslo 2278/1PK

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

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

