Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.24/05 ze dne 5.10.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 21.9.2005
další jednání rady obce 19.10.2005, v 17:30 hod
program jednání rady obce č.24/05
smlouvu o dílo na výstavbu chodníku ul.Sadová – I.etapa, objednatel Obec Kostice, zhotovitel firma Strabag,
provoz Tvrdonice
smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru p ři výstavbě BDS. Objednatel Obec Kostice, zhotovitel
Ing.arch.R.Kopecká
cenovou nabídku na studii sportovního hřiště Kostice a uzavření SOD
platby dle rozpisu v bodě č. 5 v celkové výši 141 742,-Kč
smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy net4net,a.s.Brno
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE Transgas, a.s. Praha
řešit zřízení věcného břemene přístupové cesty na pozemek p.č. 2278/1 rozhodnutím stavebního úřadu
MŠ Kostice použití rezervního fondu ve výši 40 120,- Kč na úpravu a vybavení hřiště
navýšení nejvyšího počtu dětí ve třídě MŠ Kostice o 3 děti na třídu. Ve školním roce 2005/2006 bude navštěvovat
MŠ Kostice celkem 54 dětí po 27 v každé třídě
dotaci pro TJ Sokol Kostice na uspořádání hodů, náklady na hudbu v neděli 16.10.2005 od 14 hod. a pondělí
17.10.2005 od 14 hod. Maximální výše dotace 45 000,- Kč
Rada obce schvaluje objednání odborného odhadu ceny nemovitosti na ul. Zahradní č.p.3

Rada obce bere na vědomí:
rozšíření nabídky firmy FRUTEC, s.r.o. na pronájem obecních pozemků
splnění úkolu z jednání rady obce
odvolání R. Lidince proti rozsudku Okresního soudu v B řeclavi č.j. 6C1129/2000
žádost TJ Sokol Kostice o dotaci na rok 2006
manželů Poláčkových o finanční příspěvek , žádost bude projednána v rámci přípravy rozpočtu obce na rok 2006

Rada obce ukládá:
cenovou nabídku na zřízení náhradní vodoměrné šachty pro M. Brumovského, v termínu do 30.10.2005
starostce a místostarostovi obce zajistit v termínu do 30.10.2005 cenovou nabídku na zpracování projektov é
dokumentace „Osvětlení a přípojka NN - Sběrný dvůr Kostice“
starostce obce v termínu do 30.10.2005 zajistit vypracování návrhu smlouvy o pronájmu na část pozemku
p.č.2278/1 PK, o výměře 2000 m2 v prostoru „Kostické váhy“, nájemce manželé Kociánovi

