Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.10/2010 ze dne 12.5.2010

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.3.

1.13.
1.15.

program jednání rady obce č. 10/2010
výběrovou komisi pro výběr zhotovitele díla „Dětské hřiště a tenisové kurty – Kostice“
ve složení JUDr. A. Bradávková, Pavel Růžička, František Zima, Miroslav Ořeský,
David Jaša
dočasně do funkce předsedy komise pro projednání přestupků pana L. Minaříka
dofinancování mzdových prostředků pro MŠ Kostice ve výši 30 000,- Kč na období 1.5
– 31.8.2010
úhradu doplatku členského příspěvku a podíl na financování regionálních projektů
Regionu Podluží, platba celkem 65 671,-Kč
Smlouvu mandátní č. 513/2010 – M, na výkon stavebního dozoru na akci “Oprava
chodníku na ul. Nová a Krátká - pravá strana“, mandatá ř společnost Jančálek, s.r.o.,
Břeclav
Smlouvu mandátní č.18/10 na výběr dodavatele výsadby zeleně – stromořadí na ul.
Hlavní, Kostice, mandatář Ing.Stránský
udělení plné moci pro Státní podnik Palivový kombinát Ústí, s.p., IČ:00007536, se
sídlem v Ústí nad Labem, za účelem zastupování obce ve správním řízení, jehož
předmětem bude relikvidace sondy HR 238 na pozemku parcela číslo PK 903/3 v k.ú.
Kostice ve vlastnictví Obce Kostice, souhlas se vstupem na pozemek je podmíněn
oznámením zahájení prací uživateli pozemku
předložení nabídky na odkoupení pozemků parcela číslo 851/54 v k.ú. Kostice k
projednání v ZO č.19.
nesouhlas se stavbou oplocení na pozemku parcela číslo 715/2 v k.ú. Kostice, na
předmětném pozemku se nachází veřejná účelová komunikace
výměnu dvou vadných kotlů v budově MŠ Kostice včetně nákladů ve výši 81 000,- Kč
termín jednání rady obce dne 26.5.2010 v 17:30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.2.
2.10.

přípravu veřejného zasedání ZO č. 19
žádost RWEStorage, s.r.o. Praha o převod vlastnického práva k pozemkům parcela
číslo PK 920/1 a PK 924/1 – část od PF ČR do vlastnictví obce

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.11.
1.12.

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

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