Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.10/2014 ze dne 7.5.2014

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2a.

1.16.

program jednání rady obce č. 10/2014
zhotovitelem díla „Kostice - odvedení dešťových vod v lokalitě Trávníky“ společnost Stavba a údržba
silnic, s.r.o. , Břeclav
Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Kostice - odvedení dešťových vod v lokalitě Trávníky“, zhotovitel
společnost Stavba a údržba silnic, s.r.o., Břeclav
„Smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě“, zhotovitel Viadesigne s.r.o. Břeclav na
akci „Rekultivace skládky Kostice“
uhrazení faktur v celkové výši 399 257,30 Kč dle rozpisu v bodě 4
cenovou nabídku na úpravu dopravního značení před budovou mateřské školy, cena díla 30 561,-Kč,
zhotovitel Stavba a údržba silnic s.r.o. , Břeclav
cenovou nabídku ve výši 21 233,-Kč na provedení údržby povrchů tenisových kurtů ve sportovním
areálu, dodavatel DRIFT – SPORT, a.s.
nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor – kuchyně v budově domu seniorů, ul. Nová 4,
Kostice, nájemce společnost ARCMAN s.r.o.
Pachtovní smlouvu, přepracovanou smlouvu v souladu s novým občanským zákoníkem, na pronájem
pozemků v k.ú. Břeclav, pachtýř F. Král
nájemcem nebytových prostorů (místnost č. 208 a společné prostory) v budově MŠ Kostice,
uchazečku D. Gajdovou, poskytování kosmetických služeb
zveřejnění Záměru obce pronajmout část pozemku ve vlastnictví Obce Kostice, parc. č. 903/53 v k.ú.
Kostice
termín jednání rady obce dne 21.5.2014 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.8.

oznámení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje p.o. oblast Břeclav, že závady na
kanalizačních poklopech v obci Kostice ul., Tvrdonská budou v záruční lhůtě reklamovány u
zhotovitele rekonstrukce silnice Moravská Nová Ves – Lanžhot
návrh kupní ceny pro pozemek parc. č. PK 917/1 v k.ú. Kostice
návrh stanov Místní akční skupiny Dolní Morava
sdělení zpracovatele nového ÚP Kostice a doporučuje plochu Z21 v návrhu ÚP ponechat
žádost F. Balgy o koupi části obecního pozemku parc. č. 54/2 v k.ú. Kostice

1.2b.
1.3.
1.4.
1.5a.
1.5b.
1.6.
1.7.
1.9.
1.11.

2.10.
2.12.
2.13.
2.14.

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

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