Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.23/05 ze dne 21.9.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 7.9. a 12.9.2005
další jednání rady obce 5.10.2005, v 17:30 hod.
program jednání rady obce č.23/05
uzavření SOD č.1025/2005 o dodávce stavby „Výstavba BD pro seniory Kostice“, ú častníci Obec Kostice a
STAVIKA s.r.o. Břeclav
mandátní smlouvu o dílo č.268/2005 – M, na stavební dozor „Výstavba BD pro seniora Kostice“, ú častníci Obec
Kostice a fi Jančálek, s.r.o.
platby ve výši 612 697,-Kč , dle rozpisu v bodě jednání č. 6
návrh na rozšíření změny č.2 ÚPSÚ Kostice
pronájem půdy firmě ZEFA Tvrdonice a návrh nájemní smlouvy
dočasný zábor a ohrazení chodníku ul Nová č.p.2 – 6a, až po komunikaci
použití materiálu z demolice domu č.p.4 na ul.Nová pro výstavbu BDS
napojení na vodovodní řád v kotelně MŠ s podmínkou instalace podružného počitadla, realizace je možná po
smluvním ujednání zúčastněných stran – MŠ Kostice a p.Dvořáček
provedení rozboru vody v kontrolním vrtu na bývalé skládce firmou Labtech , s.r.o. Brno

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů
připravenost veřejného zasedání ZO Kostice 26.9.2005
nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu BDS Kostice a žádost předloženou MF ČR o převod dotace
10 mil. Kč na výstavbu BDS Kostice na účet Obce Kostice
platbu za těžbu vyhrazených nerostů za I.čtvrtletí 2005
usnesení Okresního soudu Břeclav o zastavení řízení ve sporu Obec Kostice - Radim Lidinec o náhradu
studijních nákladů
cenové nabídky na zhotovení změny č.2 ÚP SÚ Kostice a doporučuje ZO objednat tuto zakázku u firmy AR projekt
s.r.o. Brno
zájem firmy Agropol Group Praha o pozemek o výměře 4 – 10 ha, požadovaný pozemek obec nemá
konání místního šetření ve věci zřízení věcného břemene na pozemku obce par.č.2278/1 PK, termín 30.9. 2005
výroční zprávu MŠ Kostice za školní rok 2004/2005, bez připomínek
nabídku firmy JAS AIR CZ na zhotovení leteckých snímků

Rada obce ukládá:
starostce obce předložit návrh na rozšíření změny č. 2 ÚPSÚ Kostice k projednání v ZO 26.9.2005

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

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

