Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.17/2017 ze dne 23.8.2017
1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4a.

1.21.
1.22.
1.24

program schůze rady obce č. 17/2017
doplnění návrhu programu veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice č. 16
návrh rozpočtového opatření č. 5/2017
studii Sportklubu předloženou OK Ateliérem , s.r.o. Břeclav, včetně zpracování projektové dokumentace pro
realizaci akce
úhradu částky ve výši 30 000,-Kč účastníkům výběrového řízení – Prověření investičního záměru - studie
„Sportklub Kostice“, kteří se umístili na prvním, až třetím místě
návrh Plánu společných zařízení pro Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Kostice – Díly II
Záměr Obce Kostice směnit pozemek dle Komplexních pozemkových úprav parc.č. 4698 za pozemky parc.č.
PK 444/1, PK 444/2, PK 447/2 a PK 447/3, vše v k.ú. Kostice, účelem je výstavba rybníka
uhrazení faktur v celkové výši 117 650,-Kč dle rozpisu v bodě 7
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu, schválené dne 10.5.2017, pachtýř AGRO Jevišovice, a.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování PD „Kostice, rekonstrukce mostu přes
Kyjovku“, zhotovitel Viadesigne s.r.o.
Oznámení Obce Kostice o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce „provozář“
Dohodu o zrušení Smlouvy o odběru PET lahví ze separovaného odpadu, účastníci Obec Kostice a M. Jung
Žádost MŠ Kostice, p.o. o zvýšení provozního příspěvku na rok 2017
Darovací smlouvu, peněžitý dar ve výši 22 000,-Kč, obdarovaný Moravský rybářský svaz, zapsaný spolek,
pobočný spolek Kostice
Darovací smlouvu, peněžitý dar ve výši 10 000,-Kč, obdarovaný Spolek motocyklistů Kostice
Smlouvu o výpůjčce 100 ks židlí a 16 ks stolů, půjčitel Obec Kostice, vypůjčitel TJ Sokol Kostice
Záměr Obce Kostice půjčit pozemky ve vlastnictví Obce Kostice parc.č. PK 400/2, PK 393 a PK 395 v k.ú.
Kostice Českému svazu zahrádkářů, místní organizace Kostice
Smlouvu o umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví Obce Kostice parc.č. PK 903/2 a st 618 pro Moravský
rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Kostice
Smlouvu o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu, poskytovatel Galileo Corporation s.r.o.
návrh na odstranění budovy v majetku Obce Kostice č.p. 728 na pozemku parc.č.st. 425 v k.ú. Kostice
termín jednání schůze rady obce dne 6.9.2017, v 17,30 hod., v budově OÚ Kostice

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.13.
2.17a.
2.19.

předpokládané náklady ve výši 500 000,-Kč na vybavení nové třídy v MŠ Kostice
návrh Smlouvy o výpůjčce s předmětem půjčení pozemků místní organizaci Českého svazu zahrádkářů,
místní organizace Kostice, rozšíření o pozemky parc.č. PK 400/2, PK 393 a PK 395 vše v k.ú. Kostice
návrh Moravských naftových dolů, a.s., na změnu dobývacích prostorů Hrušky a Tvrdonice, bez připomínek

3.

Rada obce neschvaluje:

3.20.

žádost TJ Sokol Kostice, oddíl kopané, o souhlas s pronájmem prostor v budově šaten

1.4b.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.14.
1.15
1.16.
1.17b.
1.18.

………………………………..

……………………………………..

Pavel Růžička, místostarosta obce

JUDr. Anna Bradavková, starostka obce

