Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.20/2017 ze dne 4.10.2017
1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.4.

1.15.

program schůze rady obce č. 20/2017
přípravu rozpočtu Obce Kostice na rok 2018
pro zhotovení díla „Bytový dům Kostice, Nová 142/2, renovace bytu ve 2. NP“ uchazeče V. Prajku, stavební
práce Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4, provozovna Kostice
vyzvat k předložení nabídky na zhotovení díla „Rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace – bytové jednotky v
budově OÚ Kostice, Nová 142/2“ společnost Teplo Břeclav s.r.o, M. Loučka, Břeclav a J. Trávníček -TOVOX
Břeclav
Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Mateřská škola Kostice – stavební úpravy nové třídy“, zhotovitel V. Prajka,
stavební práce, Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4, provozovna Kostice
Smlouvu o příkazu č. 016/2017 na výkon technického a investorského dozoru na akci „Mateřská škola
Kostice – stavební úpravy nové třídy“, příkazník Ing. J. Fojtách
další postup pro zpracování projektové dokumentace na akci „Kostice, průmyslová zóna – komunikace,
kanalizace a vodovod“ dle návrhu projektanta
Záměr Obce Kostice povolit stavbu na pozemku ve vlastnictví Obce Kostice, parc.č. 2815/6 v k.ú. Kostice, za
účelem zřízení přípojky NN
Smlouvu o hudební produkci na akci „Kostické hody“, smluvní strany Obec Kostice a dechová hudba
Lanžhotčanka
termín jednání schůze rady obce dne 18.10.2017, v 17,30 h, v budově OÚ Kostice

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.

povinnost starostky obce, místostarosty obce a členů rady obce přihlásit se elektronicky na Ministerstvu
spravedlnosti České republiky a vyplnit údaje dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, v
termínu do 30.11.2017
odstoupení z funkce členky kulturní komise rady obce M. Petrlové, ze zdravotních důvodů
rozhodnutí starostky obce neuzavřít Smlouvu o dílo a autorském dozoru č. 256/2017 předloženou společností
OK Ateliér, s.r.o. schválenou radou obce na jednání rady obce č. 19 ze dne 20.9.2017 pod usnesením č.1.5.,
a tímto pozastavení výkonu rozhodnutí rady obce v souladu se zákonem č. 128/200. Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění dle § 105, věc bude předložena k rozhodnutí na nejbližším jednání zastupitelstva
obce v souladu s platným zněním zákona č. 128/2000, Sb. o obcích (obecním zřízení) dle § 84 odst.5.
nabídku EuroEnergo s.r.o. na vypracování „Energetického posudku veřejného osvětlení v obci Kostice“ a
přípravu dokumentů k podání žádosti do programu „EFEKT“

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.10.
1.11

2.9.
2.12.

2.13.

………………………………..

……………………………………..

Pavel Růžička, místostarosta obce

JUDr. Anna Bradavková, starostka obce

