Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.14/05 ze dne 22.6.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 8.6.2005
další jednání rady obce 7.7.2005, v 17:30 hod
program jednání rady obce č.14/05
harmonogram postupu v p řípravě stavby „Bytový dům pro seniory“, ( BDS Kostice), termíny pro zajištění
výběrového zřízení na zhotovitele díla dle zákona č. 40/2004Sb., o zadávání veřejných zakázek
kriteria pro užší výběr firem, počet firem postupujících do užšího výběru, schválení dalších kritérií pro hodnocení
nabídek ve výběrovém řízení na zhotovitele díla „ Bytový dům pro seniory Kostice“
proplacení faktur (dle bodu 6 zápisu) v celkové výši 34 473,50 Kč
uzavření SOD na dílo – oprava elektroinstalace a z řízení hromosvodu na budově Sport Klub v areálu TJ Sokol
Kostice
uzavření SOD na stavbu „Výstavba chodníků na hřbitově I. etapa“
oznámení záměru o pronajmutí obecních pozemků veřejnou vyhláškou, termín měsíc červenec 2005
sdělení na MMR ČR o zájmu Obce Kostice čerpat v roce 2006 z dotačního titulu č. 217 313 – Rozvoj bydlení
záštitu nad benefičním koncertem sourozenců Baťkových
obnovu oplocení v délce 35 m v areálu bývalé pískovny
zrušení obecního vinohradu za objektem obecního bytového domu na ul. Nová 3

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
zajištění jednání ZO dne 30.6.2005
příjem částky ve výši 37 580,- Kč, úhrada z dobývacího prostoru
sdělení MěSÚ, Břeclav ve věci přehodnocení stanoviska věcného břemene ve prospěch manželů Kociánových
informace z valné hromady Hantály, a.s.
informace z valné hromady VaK, a.s. Břeclav
odcizení 35 m oplocení v areálu bývalé pískovny

Rada obce ukládá:
starostce obce předložit k projednání ZO dne 30.6.2005 stanovení dalšího postupu soudního sporu ž alobce Obec
Kostice – žalovaný R. Lidinec
starostce obce svolat jednání na místě samém k posouzení situace ve věci sdělení MěSÚ, Břeclav o přehodnocení
stanoviska věcného břemene ve prospěch manželů Kociánových, termín 07/2005

Rada obce neschvaluje:
nabídku společnosti Hantály, a.s., na úklid obce strojní zametací technikou
žádost Domova důchodců Břeclav o jednorázový příspěvek na umístění občana Kostice do DD Břeclav
nabídku L. Wagenknecht na prodej nemovitosti obci

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

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

