Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.12/05 ze dne 25.5.2005

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
•
•
•
•
•
•
•

3.
•
•
•

3.
•

Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 11.5.2005
další jednání rady obce 8.6..5.2005, v 17:30 hod
program jednání rady obce č.12/05
pokračování soudního sporu s R. Lidincem dle návrhu právního zástupce obce Dr. Machovského
konání veřejného zasedání ZO v termínu 27.6.2005, v 18:00 hod.
uzavření Smlouvy o dílo – chodníky na hřbitově , zhotovitel firma STRABAG, cena díla
300 000,- Kč,
realizace v termínu od 6.6.2005 – 31.7.2005
uzavření smlouvy č.260/2005 – M s firmou Jančálek, s.r.o
nabídku firmy Stavika, s.r.o.na zhotovení stavby „Půdní vestavba šaten TJ Sokol Kostice“, realizace v roce 2005
do výše 500 000,- Kč
proplacení faktur (dle bodu 6) v celkové výši 674 588,-Kč
úhradu manželům Kaňovým, ul. Hlavní, ve výši 1 371,-Kč
nájemní smlouvu na část obecního pozemku p.č. 3025/1KN o výměře 442 m2 , nájemce J. Lenkovič
poskytnutí finančního příspěvku 62 000,-Kč na dofinancování zřízení druhé třídy I.ročníku ZŠ ve Tvrdonicích
v I.pololetí školního roku 2005/2006
žádost D. Froňka , Dolní 6, a nemá námitek k úpravám stávajícího schodiště k RD žadatele
dohodu mezi Obcí Kostice a Janou Létalovou k zajištění aktualizace webových stránek obce
opravu omítek v prodejně PNS do výše 5000,- Kč
řešit spor s F. Gajdou pronájmem dotčeného pozemku ( cesta) za cenu 1000Kč/rok

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
žádost manželů Štvrteckých na odkoupení části pozemků na ul. U rybníka a ul. Luční
výplatu dividend a akcií od ČS,a.s. ve výši 45 000,-Kč
žádost společnosti PARGENT, s.r.o. Praha
žádost manželů Verbíkových na odkoupení části obecního pozemku p.č. 295 KN v k.ú. Kostice, žádost bude
projednána v ZO
žádost firmy ZEFA Tvrdonice, a.s. na pronájem obecních pozemků
cenovou nabídku firmy DIMA, Mikulov na opravu elektroinstalace a hromosvodu v objektu „SPORT CLUB“ v areálu
hřiště TJ Sokol Kostice

Rada obce ukládá:
starostce obce předložit žádost manželů Štvrteckých na odkoupení časti obecních pozemků na ul. Luční a U
rybníka k projednání v ZO, termín červen 2005
starostce obce předložit Smlouvu o dílo na opravu chodníků na ul. Břeclavská ke schválení v ZO v měsíci červnu
starostce obce předložit žádost společnosti PARGENT, s.r.o. Praha k projednání v ZO , termín měsíc červen

Rada obce neschvaluje:
žádost manželů Štvrteckých, ul. Dolní 7, o povolení napojení na obecní studnu v ul. Luční

