Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.15/05 ze dne 7.7.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 22.6.2005
další jednání rady obce 21.7.5.2005, v 17:30 hod
program jednání rady obce č.15/05
proplacení faktur ve výši 102 292,50 Kč (rozpis dle bodu 4)
cenovou nabídku firmy Malinkovič Břeclav na doplnění zeleně v obci
uzavření smlouvy o dílo s firmou STRABAG Brno na opravu chodníku na ul. Břeclavská
uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVIKA Břeclav na stavbu „Šatny-půdní vestavba TJ Sokol Kostice“ I.etapa
uzavření nájemní smlouvy na využívání nebytových prostor v I. patře MŚ provoz – masérna s p. Milenou
Schelleovou
žádost Ing. M. Zigáčka o změnu části územního plánu Obce Kostice, náklady hradí v plné výši žadatel
záměr na označení parkovacích míst před budovou OÚ Kostice
výměnu dlažby a malířské práce v průjezdu budovy OÚ Kostice

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
platbu ve výši 52 764,-Kč za těžbu vyhrazených surovin
doporučení DI Policie ČR Břeclav o dopravním značení na ul. Lanžhotská
dopis MO ČR o přijetí žádosti obce o dotaci na opravu válečného hrobu
sdělení Policie ČR Břeclav o odložení případu odcizení oplocení na uzavřené skládce Kostice
informaci o provedení pravidelné čtvrtletní kontroly PO

Rada obce ukládá:
starostce obce, zajistit změnu dopravního značení na ul. Lanžhotská v souladu s doporučením DI Policie ČR ,
termín 09/2005
starostce obce, předložit RO v termínu do 15.8.2005 cenové nabídky (Stavika , s.r.o., fi Kališ) na proveden í
stavebních prací v průjezdu budovy OÚ Kostice

Rada obce neschvaluje:
nabídku Obci Kostice na koupi pozemků v k.ú. Kostice, vlastník fi. Transco plus, a,s.

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

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

