Rada obce Kostice

Informace z Rady obce Kostice ze dne 17.6.2019
Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:
- program jednání rady obce č. 13/2019

- cenovou nabídku firmy Vítězslav Prajka, Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4-Modřany, IČ 70478546 na
výstavbu zpevněné plochy-parkoviště vedle sokolovny, cena 221.439,04 Kč.
Byli osloveni 3 dodavatelé k předložení cenové nabídky na vybudování zpevněné plochy u
Sokolovny (vedle sokolovny podél komunikace ke Kyjovce): LIKOMSTAV Morava, SÚS Břeclav a
Vítězslav Prajka. Z důvodu vytíženosti a pozdního termínu realizace ze strany oslovených firem
předložil cenovou nabídku pouze Vítězslav Prajka, termín realizace červenec 2019.
- cenovou nabídku firmy Vítězslav Prajka, Hasova 3091/2, 140 00 Praha 4-Modřany, IČ 70478546 na
výstavbu zpevněné plochy-parkoviště za prodejnou COOP Jednota na ul. Nová, cena 292.885,87 Kč.
Byli osloveni 3 dodavatelé k předložení cenové nabídky na vybudování zpevněné plochy za
prodejnou potravin Jednota na ul. Nové: LIKOMSTAV Morava, SÚS Břeclav a Vítězslav Prajka.
Z důvodu vytíženosti a pozdního termínu realizace ze strany oslovených firem předložil cenovou
nabídku pouze Vítězslav Prajka, termín realizace červenec 2019.
- předloženém znění Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku
parc. č. PK 1059, plocha věcného břemene 11 m2 se společností NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II
1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, IČ: 27260364 za částku 605,- Kč.
Rada obce projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. PK 1059 v k.ú.
Kostice v návaznosti na stavbu podzemního vedení vysokotlakého plynovodu nad 40 bar
„Stavba č. 1118 - zpětná čistitelnost - Prioritní PIGSIGY“ se společností NET4GAS, s.r.o. Jedná
se 11 m2 za 55,-Kč za m2.
- předloženém znění Příkazní smlouvu č. 092/2019 s firmou OK. Atelier s.r.o., Pod zámkem 2881/5,
690 02 Břeclav na zajištění inženýrské činnosti v rozsahu výkonu technického dozoru investora
stavby „Sportklub Kostice“.
Rada obce projednala Příkazní smlouvu č. 092/2019 s firmou OK. Atelier s.r.o., Pod zámkem
2881/5, 690 02 Břeclav na zajištění inženýrské činnosti v rozsahu výkonu technického dozoru
investora.

- termín dalšího jednání rady dne 25.6.2019 v 17:00 hod
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Rada obce Kostice
Rada obce Kostice vzala na vědomí:
- rozpočtové opatření č. 6/2019.
Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 6, jedná se o výstavbu dvou zpevněných ploch a koupě
pozemku na Kostické váze. Rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu ke schválení.

- diskusní příspěvky
Informace z valné hromady Vak Břeclav
Informace z rady starostů Regionu Podluží
Informace k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodaření
Informace o CHKO
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