Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.8/2012 ze dne 11.4.2012

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.

1.15.

program jednání rady obce č. 8/2012
jako vítěznou nabídku studii „ Sportovně – společenského centra Kostice“
předloženou autorkou Ing. Arch. R. Kopeckou
zhotovitelem díla „Oprava chodníku ul. Nová“ a Chodník ul. Nová“ uchaze če
V. Prajku , stavební práce
zhotovitelem díla „Oprava hlavní cesty na hřbitově“ uchazeče Likomstav Morava,
s.r.o.
výběr jednoho zhotovitele pro realizaci akcí „Dešťová kanalizace na ul. Tvrdonská
a nám. Osvobození“ a „Oprava chodníku na ul. Nám. Osvobození“
zhotovitelem díla „Dešťová kanalizace na ul. Tvrdonská a nám. Osvobození“
uchazeče Likomstav Morava, s.r.o.
zhotovitelem díla „Oprava chodníku na nám. Osvobození“ uchaze če Likomstav
Morava, s.r.o.
Smlouvu o dílo na akci „Oprava obecního klubu ul. Nová, Kostice“ zhotovitel díla
V. Prajka, stavební práce
nabídku na výkon technického dozoru investora na akci „Oprava obecního klubu ,
ul. Nová Kostice“, předkladatel Ing. J. Fojtách
Smlouvu o dílo č. 013/2012 na zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení na akci „Kostice, U Rybníka- odstavná stání, odpočinkové plochy“
zhotovitel Ing. J. Fojtách
uhrazení faktur v celkové výši 18 000,-Kč dle rozpisu v bodě 9
Smlouvu o výpůjčce o přenechání místnosti č. 006 v BDS, pro potřeby Policie ČR,
Obvodní oddělení Břeclav
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku ve vlastnictví obce, parcela číslo
PK903/4 v k.ú. Kostice, nájemce J. Tuček
zpracování návrhu kupní smlouvy na prodej části pozemku ve vlastnictví obce,
parcela číslo 2815/30, v k.ú. Kostice, o výměře 135m², kupující Stínící technika,
s.r.o., Praha, provoz Kostice, návrh bude předložen ZO č.9
termín jednání rady obce dne 25.4.2012 v 17,30 hod

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.13.

sdělení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. o zrušení nevyužívaného
telefonního automatu v Kosticích na ul. Nová

1.3.
1.4.
1.5a.
1.5b.
1.5c.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

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

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