Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.22/2015 ze dne 9.9.2015

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.4.
1.5.
1.6.

1.16.
1.18.

program jednání rady obce č. 22/2015
termín veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice dne 29.9.2015, v 18,00hod., v sále BDS
Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Rekonstrukce OÚ Kostice – interiéry“, zhotovitel společnost FKB, a.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 003/2015 na stavbu „Stavební úpravy parku na ul. Hlavní, Kostice“
Smlouvu o příkazu č. 26/2015 na výkon technického dozoru při akci „Kostice – park v ul. Hlavní – obnova
VO“, příkazník Ing. J. Fojtách
Smlouvu o příkazu na autorský dozor na akci „Rekonstrukce OÚ Kostice – stavební část“, příkazník
Ing. arch. R. Kopecká
Smlouvu o příkazu na autorský dozor na akci „Rekonstrukce OÚ Kostice – interiéry“, příkazník
Ing. arch. R. Kopecká
Pavla Helešice do funkce předsedy komise pro přípravu výstavby sportovně společenského centra
uhrazení faktur v celkové výši 1 477 710,99Kč, dle rozpisu v bodě 10
cenovou nabídku ve výši 8 352,70Kč na odvětrání WC v 1. NP budovy OÚ Kostice
cenovou nabídku ve výši 20 716,41Kč na zřízení závlah v parku na ul. Hlavní
cenovou nabídku ve výši 21 175,-Kč na zpracování dokumentace současného stavu budovy Mateřské
školy Kostice
cenovou nabídku ve výši 18 150,-Kč na zpracování dokumentace zdolávání požáru a požárního
evakuačního plánu Mateřské školy Kostice
objednávku židlí pro OÚ Kostice
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu – stokové sítě, provozovatel
vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Dodatek č.3 ke Smlouvě o provozování a servisu televizního kabelového rozvodu v obci Kostice
termín jednání rady obce dne 16.9.2015, v 17,30 h., v budově BDS

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.
2.12.
2.15.

zahájení přípravy návrhu rozpočtu Obce Kostice na rok 2016
stav přípravy Kostických hodů
žádost Moravského rybářského svazu, místní organizace Kostice o pronájem pozemku ve vlastnictví
Obce Kostice, parc. č. PK 903/2, v k.ú. Kostice, části o výměře 2 500m²

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11a.
1.11b.
1.11c.
1.11d.
1.13.
1.14.

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

……………………………………..
JUDr. Anna Bradavková, starostka obce

