Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.25/05 ze dne 19.10.2005

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
•
•

Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 5.10.2005
další jednání rady obce 2.11.2005, v 17:30 hod
program jednání rady obce č.25/05
návrh nájemní smlouvy na užívání části pozemku p.č. 2278/1 PK o výměře 2000m2 , pronajímatel Obec Kostice,
nájemce manželé Kociánovi, J. Opletala 4, 690 02 Břeclav
nabídku RGV a.s. Břeclav na zhotovení projektové dokumentace stavby „VO a p řípojka NN pro sběrný dvůr
Kostice“
Dodatek č. 1 k SOD č. 1025/2005 na zhotovení díla BDS Kostice
proplacení faktur (dle bodu 4a) předložených fi. STAVIKA, s.r.o. - zhotovitel díla BDS Kostice, celková finanční
částka k proplacení 1 578 387 ,- Kč
proplacení faktur (dle bodu 4b), celková finanční částka k proplacení ve výši 972 798,- Kč

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
písemné rozhodnutí MF ČR o státní dotaci na výstavbu BDS Kostice na rok 2006, a převod finančních prostředků
pro rok 2005 na účet obce
sdělení České obce sokolské Praha darovat Obci Kostice pozemek p.č.304 v k.ú. Kostice
návrh firmy Plynoprojekt Praha na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní
nabídku na provedení deratizace kanalizace v obci
doporučení DI Policie ČR Břeclav, řešit bezpečný náhled do ul. Tvrdonské „ STOP čarou“ z ul. Hlavní
kolaudaci všech ukončených investičních akcí
sdělení Policie ČR o účasti na dopravní nehodě dne 8.10.2005, škoda nebude ze strany obce uplatňována
žádost Kynologického klubu o finanční příspěvek na činnost, žádost bude projednána v rámci přípravy rozpočtu na
rok 2006

Rada obce ukládá:
starostce obce předložit nabídku České obce sokolské na darování pozemku p. č. 304 Obci Kostice k projednání
v ZO, termín - prosinec 2005
starostce obce projednat návrh firmy Plynoprojekt Praha na uzav ření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na
pozemky p.č. 903/53 a 903/66 LV 10001 v k.ú. Kostice v ZO Kostice ,
termín – prosinec 2005

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

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

