Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.17/2015 ze dne 22.7.2015

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.3.
1.4a.

1.10/b
1.13.
1.15.

program jednání rady obce č. 17/2015
úhradu faktur v celkové výši 396 658,01Kč dle rozpisu v bodě 3
postup pro výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Kostice, park ul. Hlavní, obnova veřejného
osvětlení“
Smlouvu o příkazu č. 42/15 na administraci výběrového řízení zakázky „Kostice, park ul. Hlavní, obnova
veřejného osvětlení“, příkazník PMCS, s.r.o.
cenovou nabídku ve výši 76 102,-Kč na úpravy okolí smuteční síně
nabídku V. Prajky, stavební práce na opravu fasády ČOV, oprava bude provedena v souladu s uzavřenou
Smlouvou o díle
cenovou nabídku ve výši 6 050,-Kč na zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního souhlasu
pro novu vodovodní přípojku pro budou OÚ, zhotovitel Ing. J. Fojtách
vyřazení z majetku obce 2 ks umělé palmy, stářím znehodnocené, v pořizovací ceně 2 860,-Kč, likvidace
odvozem na sběrný dvůr
investiční příspěvek ve výši 17 000,-Kč na financování osobního vozidla pro potřeby Regionu Podluží
změnu návrhu nového územního plánu Kostice, změna druhu pozemku u parc. č. 980/4 v k.ú. Kostice na
ostatní plocha
přistoupení Obce Kostice k řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lanžhot
jako účastník řízení
přijetí výzvy společnosti Hantály, a.s. na odběr výpresků od místních vinařů do kompostárny společnosti
zřízení komise pro přípravu výstavby Sportovně – společenského centra
termín jednání rady obce dne 5.8.2015, v 17,30 h., v budově BDS

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.2.

oznámení o akceptaci žádosti obce o podporu na akci „Obnova parku v Kosticích“ od Státního fondu
životního prostředí ČR
množství bioodpadu předaného do kompostárny provozované společností Hantály a.s.
postup prací na akcích „Stavební úpravy parku“ a „Oprava budovy OÚ“
sdělení předsedy TJ Sokol Kostice, oddíl kopané, p. Lubomíra Jaše o provozu tenisových kurtů

1.4b.
1.5a.
1.5b.
1.5c.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.10/a
2.11.
2.12.

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

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

