Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.10/2011 ze dne 11.5.2011

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.4.

1.16.

program jednání rady obce č. 10/2011
program a přípravu veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kostice č. 4
záměr na prodej pozemků ve vlastnictví Obce Kostice parc. č. st. 723/1, st.
723/2, st. 723/3, st. 723/4, 2814/7a 1109/94, v k.ú. Kostice
uhrazení faktur v celkové výši 45 600,- Kč dle rozpisu v bodě 5
mandátní smlouvu č. 582/2011 – M na výkon stavebního dozoru při realizaci
stavby „MŠ Kostice – zateplení a výměna oken“, mandatář společnost Jančálek
s. r. o. Břeclav
cenovou nabídku ve výši 21 600,-Kč na zpracování projektové dokumentace
stavby „Kostice – dokončení chodníků ul. Nová“
cenovou nabídku ve výši 89 808,-Kč vč. DPH na dodávku a montáž dalších
hracích prvků pro dětské hřiště, dodavatel Saternus s. r. o., Český Těšín
Smlouvu o dílo č. 585/2011 – D na vypracování žádosti o poskytnutí dotace na
realizaci stavby „Rekultivace skládky Kostice“, zhotovitel Jančálek s. r. o.
Břeclav
smlouvu o zřízení věcného břemene číslo VB 2203/1620/2004, na pozemcích
ve vlastnictví Obce Kostice, oprávněný RWE Gas Storage, s. r. o. Praha
nájemní smlouvu na pronájem obecních pozemků v k.ú. Kostice o výměře
191,1404 ha, nájemce spol. AGROFOOD TRADE a.s., Kostice
nájemní smlouvu na pronájem části obecního pozemku parc. č. PK 903/2, o
výměře 420 m2, doba pronájmu 10 let, nájemce Spolek motocyklistů Kostice
pronájem objektu ul. Břeclavská č.p. 728, ve vlastnictví Obce Kostice paní Z.
Georgievě, Dolní 12, Kostice
termín jednání rady obce dne 25.5.2011 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.a

návrh směnné smlouvy za směnu obecního pozemku parc. č. 150/1 za
pozemek parc. č. 851/51 v k.ú. Kostice
návrh darovací smlouvy na darování pozemku parc. č. 2815/66 v k.ú. Kostice,
Obci Kostice
návrh na členství Obce Kostice v dobrovolném svazku obcí Čistý jihovýchod,
bude předloženo k projednání v ZO č.4

1.5.
1.6.

1.7.a
1.7.b
1.8.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

2.3.b
2.9.

3.
3.14.

Rada obce neschvaluje:
pronájem pozemku parc. č. 851/10 v k.ú. Kostice za účelem umístění včelstev

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

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