Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.18/2016 ze dne 10.8.2016

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.3.

program schůze rady obce č. 18/2016
program a přípravu veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice č. 11
pro zhotovení díla „Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Kosticích za účelem změny užívání“ vítěznou
nabídku V. Prajky, Hasova 309/2, 140 00 Praha, pracoviště Kostice, cena díla 695 777,35 Kč
1.4.
poskytnutí daru ve výši 84 000,-Kč oddílu kopané TJ Sokol Kostice, bude předloženo ke schválení
v ZO č. 11
1.6.
uhrazení faktur v celkové výši 73 852,-Kč dle rozpisu v bodě 6
1.7.
Smlouvu o dílo na dodávku a montáž sekčních vrat DELTA do objektu čistírny odpadních vod Kostice,
zhotovitel LOMAX&Co s.r.o.
1.8a.
cenovou nabídku ve výši 15 476,-Kč na údržbu elektroinstalace v části budovy MŠ Kostice, zhotovitel ELEK
Bartoš, Břeclav
1.8b
cenovou nabídku ve výši 9000,-Kč na výkon činnosti technického dozoru investora na akci „Stavební úpravy
v budově Mateřské školy Kostice“, předkladatel Ing. J. Fojtách
1.8c.
cenovou nabídku ve výši 7 999,-Kč na výkon činnosti technického dozoru investora na akci „Oprava fasády
čistírny odpadních vod Kostice“, předkladatel Ing. J. Fojtách
1.9.
nájemní smlouvy na nájem bytů ve vlastnictví Obce Kostice v budově Nová 2, na byty č.1 - 4
1.10.
prodloužení termínu odstranění vad povrchové úpravy parket v zasedací místnosti OÚ Kostice v termínu do
30.11.2016
1.12.
návrh Smlouvy o právu stavby vodovodní přípojky na pozemcích ve vlastnictví Obce Kostice parc. č. st. 618
a PK 903/2 v k.ú. Kostice, stavebník Moravský rybářský svaz, z.s., Místní organizace Kostice
1.13.b. zrušení komise rady obce pro přípravu výstavby sportovně – společenského centra s účinností od 11.8.2016
1.15.
příspěvek ve výši 10 000,-Kč, dar Spolku motocyklistů Kostice, na pokrytí části nákladů při pořádání akce
tradičního moto srazu „Bahenní párty“
1.17.
termín jednání schůze rady obce dne 17.8.2016, v 17,30 h, v budově OÚ Kostice

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.5.
2.11.

Metodický materiál k tvorbě obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
zprávu „Vyhodnocení provozu čistírny odpadních vod a kanalizace“ předloženou provozovatelem,
společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s
2.13.a. informace ze zasedání komisí kulturní, sociální, sportovní a pro přípravu výstavby sportovně –
společenského centra
2.14.
dopis Městského úřadu Břeclav, odboru sociálních věcí a školství, ve věci spolufinancování sociálních
služeb v síti obce s rozšířenou působností Břeclav pro rok 2017

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

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

