Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.15/2015 ze dne 24.6.2015

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.

1.13a
1.13b
1.15.

program jednání rady obce č. 15/2015
pro zhotovení díla „Oprava fasády čistírny odpadních vod“, vítěznou nabídku ve výši 139 067,-Kč,
zhotovitel V. Prajka stavební práce
Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Kostice – oprava kanalizace v ulici Břeclavská“, zhotovitel Inženýrské
stavby Hodonín, s.r.o.
Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Oprava fasády smuteční síně v Kosticích“, zhotovitel V. Prajka,
stavební práce
Smlouvu o příkazu č. 019/2015 na výkon technického dozoru investora na akci „Oprava fasády smuteční
síně v Kosticích“, příkazník Ing. J. Fojtách
Smlouvu o příkazu č. 020/2015 na výkon technického dozoru investora na akci „Kostice – oprava
kanalizace v ulici Břeclavská“, příkazník Ing. J. Fojtách
zrušení povoleného debetu ve výši 690 000,-Kč u Komerční banky, a.s., pobočky Břeclav
uhrazení faktur v celkové výši 165 670, 70 Kč dle rozpisu v bodě 8
cenovou nabídku ve výši 27 951,-Kč na výměnu tří okenních křídel v budově BDS
vyřazení z majetku obce kopírku SHARP v ceně 39440,-Kč, počítač a lavici v ceně 32 310,-Kč, z majetku
MŠ Kostice el. vrátného a šatnové skříňky v ceně 43 403, 80 Kč
vyřazení a způsob likvidace majetku obce vedeného na účtu 028 80 v celkové výši 64 185,90 Kč,
vyřazení a způsob likvidace majetku z účtu 902 00 v celkové výši 20 830,-Kč
Pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany obce, zastupitelů a zaměstnanců obecního úřadu
č. 401 1115, pojistitel D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka ČR, Praha
navržené opatření u akce „Stavební úpravy parku ul. Hlavní“
navržené opatření u akce „Oprava fasády smuteční síně“
termín jednání rady obce dne 8.7.2015, v 17,30 h., v sále BDS

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.9a.
2.12.

cenovou nabídku ve výši 25 410,-Kč na malby prostor obřadní smuteční síně
informace ze zasedání kulturní komise rady obce ze dne 18.6.2015

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9b
1.10a
1.10b
1.11.

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

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

