Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.14/2016 ze dne 15.6.2016

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.3.

1.15.
1.17.

program schůze rady obce č. 14/2016
pro zhotovení díla „Knihovna v Kosticích – bezbariérový vstup“ vítěznou nabídku společnosti LIKOMSTAV
MORAVA s.r.o., Trávníky 502/23, Tvrdonice, cena díla 98 863,06 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. o vedení účtu č.
2107334384/2700
uhrazení faktur v celkové výši 43 040,-Kčř dle rozpisu v bodě 5
Smlouvu o dílo na akci „Chodníky na ul. Luční, Kostice“ zhotovitel společnost MaD PROJEKT s.r.o.
Smlouvu o příkazu č. 006/2016 na výkon technického dozoru investora při akci „Kostice – oprava
kanalizace v ul. Zahradní“, příkazník Ing. J. Fojtách
Smlouvu o příkazu č. 007/2016 na výkon technického dozoru investora při akci „Kostice – oprava
komunikace v ul. Hlavní“, příkazník Ing. J. Fojtách
cenovou nabídku ve výši 36 495,86 Kč na opravu nájezdu v ul. Dolní, zhotovitel V. Prajka , stavební práce
cenovou nabídku ve výši 46 421,70 Kč na opravu chodníku v ul. Krátká, zhotovitel LIKOMSTAV Morava,
s.r.o.
cenovou nabídku ve výši 142 653 Kč na malířské práce v BDS, zhotovitel J. Darmovzal, Kostice
cenovou nabídku ve výši 56 366,64 Kč na pořízení a instalaci nových pochůzných kompozitových krytů pro
čistírnu odpadních vod Kostice, zhotovitel Prefa Kompozity, a.s.
pro oddíl JUDO TJ Sokol Kostice, u příležitosti 40 výročí založení, finanční dar ve výši 15 000,-Kč
výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Kostice, pro školní rok 2016/2017, na počet 27 dětí pro každou
třídu
zahájení výběrového řízení na výběr zhotovitele díla „Oprava fasády čistírny odpadních vod Kostice“
termín jednání schůze rady obce dne 29.6.2016, v 17,30 h, v budově OÚ Kostice

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.2.
2.6.

upřesněný záměr TJ Sokol Kostice s budovou místní sokolovny ve vlastnictví T J Sokol Kostice
informace stavebního úřadu k termínu výstavby a dalšího postupu ve věci sportovně – společenského
centra
možnost zapojení do projektu „Česká obec“

1.4.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10a.
1.10b.
1.10c.
1.11.
1.12.
1.14.

2.13.

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

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

