Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.12/2012 ze dne 6.6.2012

1.

Rada obce schvaluje:

program jednání rady obce č. 12/2012
darovací smlouvu, kterou RWE Gas Storage, s.r.o. daruje obci finan ční částku ve
výši 300 000,-Kč na zateplení budovy MŠ Kostice, realizace bude projednána v
ZO č.9 v rámci Rozpočtového opatření č.2/2012
1.5.
cenovou nabídku ve výši 55 836,-Kč, na opravu nástupního ostrůvku autobusové
zastávky na ul. nám. Osvobození předloženou společností LIKOMSTAV
MORAVA, s.r.o.
1.6.
uhrazení faktur v celkové výši 711 910,69 Kč dle rozpisu v bodě 6
1.7.
Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zřízení „profilu zadavatele“
pro Obec Kostice v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění,
poskytovatel Gordion, s.r.o
1.8a. Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Kostice,
Sportovně – společenské centrum“, zhotovitel Ing. Arch. R. Kopecká
1.8b. cenové nabídky na zajištění podkladů, přípravných činností pro zpracování a
projednání projektové dokumentace stavby „Kostice, Sportovn ě – společenské
centrum“ v územním řízení
1.9.
Dodatek č.1, v souladu s pozměňovacím návrhem v bodě 9, ke Smlouvě o
provedení svozu TKO, kterým se mění a doplňuje Smlouva o svozu TKO ze dne
19.12.2006
1.10. zveřejnění Záměru Obce Kostice pronajmout pozemky ve vlastnictví obce v k.ú.
Břeclav, parcelní čísla 2125/4, 3338/9, 3338/49, 5450/34, 5452/1, 5452/2,
3338/10 a 3338/12 o celkové výměře 2 888m²
1.11. navýšení počtu dětí v každé třídě MŠ Kostice o tři děti, na počet 27 dětí
1.12. finanční příspěvek ve výši 45 000,-Kč pro TJ Sokol Kostice na uspořádání
krojových hodů, příspěvek bude poskytnut úhradou faktury za hudbu dle
schválené výše
1.14a. na žádost společnosti STAVIKA, s.r.o., zhotovitele stavby „Oprava kapličky sv.
Terezie“, zrušení Smlouvy o dílo č. 0003/2012 dohodou k 6.6.2012
1.14b. Smlouvu o dílo na stavbu „Oprava kapličky sv. Terezie“, zhotovitel V. Prajka,
stavební práce .
1.17. termín jednání rady obce dne 20.6.2012 v 17,30 hod
1.1.
1.4.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.2a.

návrhy kupních smluv na koupi pozemků parcelních čísel 154/1, 154/2, 1645 a PK
142/1 a prodej pozemku parcelního čísla 2815/30 v k.ú. Kostice, smlouvy budou
předloženy k projednání v ZO č.9
návrh kupní smlouvy na koupi pozemků parcelních čísel PK 102 a PK 103v k.ú.
Kostice, smlouva bude předložena k projednání v ZO č.9
Výroční zprávy za rok 2011 příspěvkových organizací MŠ Kostice, p.o. a
Kabelová televize Kostice, p.o.,zprávy budou předloženy k projednání na
zasedání ZO č.9

2.2b.
2.3.
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2.13.
2.15.
2.16.

žádost TJ Sokol Kostice o mimořádný finanční příspěvek pro nově založený oddíl
Badmintonu
nabídku RTV-5 servis, spol. s.r.o., Břeclav, na modernizaci rozvodů kabelové
televize
diskusní příspěvky členů rady obce

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

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