Usnesení č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce Kostice, konaného dne 2.5.2005
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program jednání ZO
- zápis ze zasedání ZO dne 14.2.2005
- ověřovatele zápisu ing. Trčkovou Miroslavu a Františka Zimu
- závěrečný účet obce za rok 2004 s výhradou, s přijetím nápravných opatření
-v souladu s ust. § 43 zákona o obcích projednat závěrečný účet obce zastupitelstvem
obce vždy se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok a to v termínu do 30. června následujícího roku
odpovídá: rada obce
termín: vždy do 30.6. příslušného kalendářního roku
-st.pozemek parc.č. 208, na kterém stojí budova č.p. 142, v souladu s ČÚS č. 501
bod 3.1. písm.a) sledovat na analytickém účtu odděleně
odpovídá: účetní
termín: ihned a trvale

-

-v souladu s vyhl. 323/2002 Sb. účtovat příjmy z prodeje pozemků na § 1019
odpovídá: účetní
termín: ihned a trvale
rozpočtové opatření č. 1/2005 v celkovém objemu 1,870.900,- Kč
příspěvek na lékařskou službu první pomoci v Břeclavi, pokud finančně přispěje
většina obcí Regionu Podluží
rozpočtový výhled na období 2006/2008
dodatek č. 1 ke smlouvě s Vak Břeclav, a.s. o provozování vodního díla pro veřejnou
potřebu
zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kostice – obnova dokumentu
vyložení kroniky obce k nahlédnutí v období od 11.5. do 25.5.2005
vrácení pozemku parc.č.st. 119/2 – restituční nárok paní Marii Netušilové
provedení úprav parkoviště na Lanžhotské ulici v roce 2006
provedení změny územního plánu na náklady žadatele ing.Miroslav Zigáček

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- záměr Města Břeclav na využití objektu „Slunce“ na „kostické váze“
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce
- zprávu o investičních akcích v roce 2005
- stav požární ochrany v obci
- zprávu o kronice Obce Kostice za rok 2003
- zprávu o činnosti přestupkové komise
- připomínky členů ZO a občanů
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