Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.14/2012 ze dne 4.7.2012

1.

Rada obce schvaluje:

program jednání rady obce č. 14/2012
Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 005/12 na akci „Kostice- oprava chodníků
nám. Osvobození“
1.3a. zhotovitelem díla „Kostice, zateplení budovy MŠ, č.p. 700“ V. Prajku, stavební
práce
1.3b. Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Kostice – zateplení budovy MŠ“, zhotovitel
Vítězslav Prajka, stavební práce, cena díla 786 266,25 K č včetně DPH, termín
plnění 28.9.2012
1.4.
uhrazení faktur v celkové výši 787 884,-Kč dle rozpisu v bodě 4
1.5a. cenovou nabídku ve výši 21 960,-Kč na výměnu transformátoru trafostanice ČOV
Kostice
1.5b. v cenovou nabídku ve výši 40 886,-Kč na výrobu a montáž 1 ks vstupních dveří a
2 ks oken do kapličky sv. Terezie
1.5c. cenovou nabídku ve výši 39 045,-Kč na dodávku a montáž zdravotechniky a 2 ks
ohřívačů vody v MŠ Kostice
1.5d. cenovou nabídku ve výši 5 000,-Kč na zhotovení žulové desky s nápisem na
objekt kapličky sv. Terezie, dodavatel M. Sasín
1.5e. cenovou nabídku ve výši 19 200,-Kč na výkon technického dozoru investora na
akci „Kostice – oprava hlavní cesty na hřbitově“
1.6a. zveřejnění záměru Obce Kostice prodat budoucí pozemky ve vlastnictví obce
parcelních čísel 3980, 3981, 3982, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3991,
3992 a 3993
1.6b. postup pro zajištění akce „Infrastruktura a stavební pozemky Pad ělky II“
1.7a. Dohodu o zrušení Smlouvy mandátní č. 582/2011-M na výkon technického
dozoru investora na stavbě „Kostice – zateplení budovy MŠ, č.p. 700“
1.7b. Smlouvu mandátní na výkon technického dozoru investora na stavb ě „ Kostice –
zateplení budovy MŠ, č.p.700“, mandatář Ing. J. Fojtách
1.11. zveřejnění Záměru Obce Kostice prodat část pozemku ve vlastnictví Obce Kostice
parcela číslo PK 2814 v k.ú. Kostice , výměra 520m²
1.12. pro pozemky ve vlastnictví Obce Kostice p.č. PK 920/1 a KN 926/24v k.ú. Kostice
trvalé odnětí se zemědělského půdního fondu a dává souhlasné stanovisko ve
věci vydání územního rozhodnutí a stavebného povolení pro pot řeby rekonstrukce
příjezdové vozovky na pozemcích p.č. PK 920/1 a KN 926/24 , stavebník RWE
Gas Storage, s.r.o.
1.13. soukromého zemědělce F. Krále, Týnec, nájemcem pozemků ve vlastnictví Obce
Kostice , parcelní čísla 2125/4, 3338/9, 3338/49, 5450/34, 5452/1, 5452/2,
3338/10 a 3338/12 v k.ú. Břeclav o celkové výměře 2 888m², návrh nájemní
smlouvy předloží budoucí nájemce radě obce k projednání
1.14a. Dohodu o zrušení Dohody o partnerství, jejímž předmětem je využívání
kompostárny na pozemku p.č. 1724/268v k.ú.Lanžhot a schvaluje Dohodu o
partnerství o využívání kompostárny na části pozemku p.č. 1609 v k.ú. Lanžhot
1.1.
1.2.

Dohodu o partnerství mezi Obcí Kostice a A. Bartošovou, Lanžhot, jejímž
1.14b. předmětem je spolupráce pro získání dotace na pořízení mechanizace na svoz a
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sběr bioodpadu pro kompostárnu Lanžhot, Obec Kostice se zavazuje pouze k
jejímu využívání
1.17.

termín jednání rady obce dne 18.7.2012 v 17,00 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.8.

nabídku společnosti SELF servis, spol. , s.r.o. v oblasti modernizace rozvodů a
provozu kabelové televize
návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 54/2v k.ú. Kostice, ve
vlastnictví Obce Kostice, prodávající Obec Kostice, kupující F. Balga, bude
předloženo k projednání v ZO č. 10
návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku ve vlastnictví Obce Kostice parcela
číslo PK 903/1v k.ú. Kostice o výměře 1 097m², prodávající Obec Kostice, kupující
RWE Gas Storage, s.r.o., bude předloženo k projednání v ZO č. 10
informace z valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav,
a.s.,konané dne 26.6.2012

2.9.

2.10.

2.15.

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

….............................................................
JUDr. Anna Bradávková, starostka obce
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