Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.12/2017 ze dne 7.6.2017
1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.3.

1.15.

program schůze rady obce č. 12/2017
uhrazení faktur v celkové výši 492 551,-Kč dle rozpisu v bodě 2
Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, na pozemcích jiných vlastníků za účelem přípravy
výstavby rybníka, dle přílohy v počtu 13. Investor stavby Obec Kostice, vlastníci pozemků: Zdeněk Trčka,
František Trčka, ul. Hlavní, Jiří Hasil, Miroslav Hasil, ČEROZFRUCHT s.r.o., Radomír Křenovský, Anna
Čekalová, Martin Tuček, AGRO Jevišovice, a.s., IMOBA, a.s., Josef a Božena Severinovi, Josef Hrabě,
František Trčka, ul. Sadová
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Kostice - stavební úpravy zahrady Mateřské školy“, mění se termín
zhotovení díla na plnění do 31.7.2017
Smlouvu o dílo č. 20/2017 na zhotovení díla „Program rozvoje obce Kostice 2018 – 2019“, objednatel Obec
Kostice, zhotovitel PMCS s.r.o., Břeclav
cenovou nabídku ve výši 46 948,-Kč na zpracování projektové dokumentace na úpravu polní cesty na
pozemku parc.č. 851/77 v k.ú. Kostice
vyřazení majetku 2 ks míchačky na maltu a 1 ks okružní pily z majetku Obce Kostice a prodej ve výši
500,-Kč/1ks
Záměr Obce Kostice směnit část pozemku parc.č. 2815/29, dle GP parc.č. 2815/95, v k.ú. Kostice, za část
pozemku parc.č. st. 274/1, dle GP parc.č. 5818 v k.ú. Kostice, důvodem je získání pozemku pod místní
komunikací
v souladu se školským zákonem, výjimku v počtu dětí v každé třídě Mateřské školy Kostice, p.o., a to zvýšení
o tři děti, celkem zvýšení o šest dětí
postup pro zajištění rozšíření o jednu další třídu v budově Mateřské školy Kostice
finanční dar ve výši 22 000,-Kč Moravskému rybářskému svazu, pobočnému spolku Kostice, na zakoupení
nového traktorku na sečení trávy
cenovou nabídku ve výši 113 316,50 Kč na výměnu prvků technologického zařízení čistírny odpadních vod
Kostice
termín jednání schůze rady obce dne 21.6.2017, v 17,30 h, v budově OÚ Kostice

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.11.
2.12.

vynětí kynologického cvičiště z aktivní zóny záplavového území
žádost CZECH OUTDOOR, s.r.o., o povolení zvláštního užívání místní komunikace s odkazem na Městský
úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, jedná se o komunikaci účelovou

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9a.
1.9b.
1.10.
1.13.

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

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

