Obec Kostice
rada obce

Usnesení ze schůze rady obce č.6/2017 ze dne 15.3.2017
1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.3.
1.6a.

1.15.

program schůze rady obce č. 6/2017
pro zhotovení díla „Kostice - stavební úpravy zahrady MŠ“, uchazeče LIKOMSTAV Morava ,s.r.o.
pro zhotovení díla „Kostice, ul. Hlavní, obnova VO“ uchazeče REPREL s.r.o. Hodonín
pro vypracování projektové dokumentace na akci „Komunikace, kanalizace a vodovod v areálu dříve ZD
Kostice“ cenovou nabídku ve výši 228 600,-Kč, zhotovitel Projekce inženýrských sítí s.r.o.
cenovou nabídku ve výši 49 610,-Kč na pořízení a provoz systému Codexis s doplňkem Monitor obecní
samosprávy, dodavatel ATLAS software, a.s.
cenovou nabídku ve výši 14 250,-Kč,-Kč na opravu laviček v obci, zhotovitel Truhlářství Rampáček
cenovou nabídku ve výši 20 570,-Kč na provedení deratizace kanalizačního potrubí v obci, zhotovitel DDD
služby – Desikace
svolání pracovní schůzky zastupitelstva Obce Kostice za účelem přípravy studie pro stavbu budovy
Sportklubu na den 22.3.2017, v 17,30 hod. v zasedací místnosti OÚ Kostice
změnu v uzavření Mateřské školy Kostice během hlavních prázdnin, uzavření od 3.7. do 28.7.2017 a od 14.8.
do 1.9.2017
přidělení bytu č. 333 v BDS panu Z. Tučkovi
podnět k přezkoumání rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.1.2017, ve věci věcné příslušnosti
k pověření a rozhodnutí o dobývacím prostoru štěrkopísku Uherský Ostroh
termín jednání schůze rady obce dne 29.3.2017, v 17,30 h, v budově OÚ Kostice

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.4.

Zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly u společenských organizací Kostice za rok 2016,
s výsledkem - bez závad
návrhy předložené v diskusi na zasedání zastupitelstva Obce Kostice č.14.
informace ze schůze kulturní komise ze dne 9.3.2017
žádost o udělení souhlasu s převodem pozemku parc.č. 3986 v k.ú. Kostice
informace ze zasedání rady starostů Regionu Podluží ze dne 7.3.2017

1.6b.
1.6c.
1.6d.
1.7.
1.9.
1.12.
1.13.

2.5.
2.8.
2.10.
2.11.

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

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

