Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.8/2009 ze dne 22.4.2009

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.4.
1.6.

1.18.

program jednání rady obce č. 8/2009
termín konání veřejného zasedání ZO č.14 dne 25.5.2009
Směrnici č.20 – Vnitřní platový předpis, s účinností od 1.4.2009
zhotovitelem akce „ Kostice – oprava komunikace ul. Nová“ spole čnost
Markusberg, s.r.o.
zaplacení faktur v celkové výši 688 832,- Kč dle rozpisu v bodě 7
doplnění pozemku parc. č. 710 ornicí podle požadavku vlastníka a úhradu
nákladů exekuce ve výši 6 307 ,- Kč
uhrazení ztráty MŠ Kostice za rok 2007 ve výši 1 269,61 K č, úhrada bude
provedena z rezervního fondu MŠ
úhradu nájemného za užívání pozemků Obce Kostice v termínu do 31.8.2009
uzavření smlouvy mezi Obcí Kostice a SÚS JMK o právu provedení stavby
„II/424 Moravská Nová Ves – Tvrdonice S 105 a SO 107 a SO 111“
termín jednání rady obce dne 6.5.2009 v 17:30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

1.7.
1.9.
1.10.
1.12.
1.16.

2.3.
Závěrečný účet Obce Kostice za rok 2008, bude předložen ke schválení ZO č.14.
2.5.a. návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace obce - Kabelová televize Kostice,
příspěvková organizace
2.5.b. návrh přílohy č.1 ke zřizovací listině, Smlouvu o bezplatném převodu majetku
mezi Obcí Kostice a Kabelovou televizí Kostice, příspěvkovou organizací
2.5.c. návrh přílohy č.2 ke zřizovací listině, Smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi
Obcí Kostice a Kabelovou televizí Kostice, příspěvkovou organizací
2.5.d. návrh Směrnice pro hospodaření s majetkem pro příspěvkovou organizaci
Kabelová televize Kostice
2.8.
informace ze společného jednání mezi zástupci obcí a Krajského úřadu JMK
2.9.
usnesení Okresního soudu v Břeclavi č.j.: 53 Nc 4664/2008 – 14
2.11. informace ze zasedání rady starostů Regionu Podluží ze dne 16.4.2009
2.13. PD pro akci „VN846, výměna vodičů, obnova vVN- II.etapa“, se souhlasem s
realizací stavby
2.15. záměr vybudovat v obci bioenergetickou stanici
3.
3.14.

Rada obce neschvaluje
návrh na zrušení účelové komunikace a úpravu terénu na pozemku parc. č. 520/9,
pozemek parc. č. 715/2 úprava v prostoru stávající komunikace bude podle návrhu
upraven

………………………………..

Pavel Růžička
místostarosta obce

…………………………………

JUDr. Anna Bradávková
starostka obce
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