Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.14/2017 ze dne 12.7.2017
1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.3.

1.10.
1.11.
1.18.

program schůze rady obce č. 14/2017
uhrazení faktur v celkové výši 80 964,80 Kč dle rozpisu v bodě 2
Smlouvu o dílo č. 13/2017 na zpracování projektové dokumentace stavby „MŠ Kostice – stavební úpravy nové
třídy“, zhotovitel Ing. J. Fojtách
cenovou nabídku ve výši 120 879,-Kč na dodávku 100 ks židlí
realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti budov MŠ Kostice a bytů v budově OÚ ul. Nová
Záměr Obce Kostice směnit pozemky ve vlastnictví Obce Kostice parc.č. PK 2278/19 a dle Komplexních
pozemkových úprav pozemky parc.č. 5590, 5594, 5597, 5598 a 5600 v k.ú. Kostice, za pozemek parc.č. PK
429/2 v k.ú. Kostice, účelem směny je výstavba rybníka
přidělení bytu č. 229 v BDS panu S. Vašíčkovi
organizování veřejné služby pro Obec Kostice v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi
termín jednání schůze rady obce dne 26.7.2017, v 17,30 h, v budově OÚ Kostice

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.5a.
2.7.

Program energetické náročnosti budov ve vlastnictví Obce Kostice
žádost Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného spolku Kostic o možnost výstavby vodovodní přípojky
na pozemcích ve vlastnictví Obce Kostice parc.č. PK 903/2 a st. 618 v k.ú. Kostice
žádost pana V. Baťky o odkoupení části pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 2815/1 v k.ú. Kostice
výpověď z pracovního poměru podanou správcem provozu BDS a obce panem P. Králem
informace ze zasedání sociální komise ze dne 21.6.2017
informace ze zasedání rady starostů Regionu Podluží ze dne 4.7.2017
informace z valné hromady Místní akční skupiny Dolní Morava
žádost Okrašlovacího spolku Tvrdonice o předběžný souhlas se spolufinancováním připravované publikace
starých fotografií obcí Kostice a Tvrdonice

1.4.
1.5b.
1.6.

2.8.
2.9.
2.12.
2.14.
2.15.
2.16.

3.

Rada obce neschvaluje:

3.13.

žádost o pronájem místnosti v prostorách suterénu bytového domu seniorů Kostice

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

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

