Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.9/2011 ze dne 27.4.2011

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.

1.17.

program jednání rady obce č. 9/2011
termín veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4 na den 6.6.2011, v 18,00
hod. v zasedací místnosti OÚ Kostice
Smlouvu o dílo č. 05356/2011 na zhotovení díla „Kostice – kanalizace U
Rybníka“, zhotovitel VHS Břeclav, s.r.o.
uhrazení faktur ve výši 29 800,-Kč, dle rozpisu v bodě 4
Smlouvu číslo 4209-120/001/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemcích parcelních čísel 107/35 a 108/3 v k.ú. Kostice ve
vlastnictví Obce Kostice, oprávněný E.ON Distribuce, a.s.
sloučení nájemních smluv v počtu 7, uzavřených v letech 1997-2009 na
pronájem pozemků mezi Obcí Kostice a RWE Gas Storage s.r.o. , do jedné
nájemní smlouvy
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Kostice, o
výměře 191,1404 ha v k.ú. Kostice, pronajímatel Obec Kostice, nájemce
AGROFOOD TRADE , a.s., Kostice č.p.123
schvaluje kladné stanovisko k povolení hornické činnosti – opakované likvidaci
sond BREC 24, HR 195, HR 198 na k.ú. Kostice v souladu s §18 odst. 1,
zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a k záměru odstranění
ekologické zátěže
provedení výběrového řízení na zhotovitele akce „Výměna oken na budově MŠ
Kostice č.p.700“
termín jednání rady obce dne 11.5.2011 v 17,30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.5.

kumulativní propočet na akci „Rekultivace skládky TKO Kostice“ a potřebu
finančních prostředků ve výši 312 240,-Kč pro přípravu a podání žádosti o
dotaci z EU v roce 2011, bude předloženo k projednání v ZO č. 4.
zápis o kontrole dodržování předpisů požární ochrany v obci, návrh na
společnou jednotku požární ochrany bude předložen v ZO č.4.
stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
projekt „Sanace starých ekologických zátěží“, předložený Palivovým
kombinátem Ústí, s.p.
postup ve správním řízení č.j.: 131/10 a 133/10, účelová komunikace a postup
dle návrhu právního zástupce obce
žádost o povolení výkopu a uložení odvodňovací drenáže na obecní pozemek
p.č. 2806/1, záměr lze provést v souladu se stavebním zákonem

1.3.
1.4.
1.7.

1.8.

1.9.

1.11.

1.14.

2.6.
2.10.
2.12.
2.13.
2.15.

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

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