Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.23/2008 ze dne 29.10.2008

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.2.
1.8.

1.14.
1.16.

program jednání rady obce č. 23/2008
rozpočtové opatření č. 4/2008 v celkovém objemu 99 300,- Kč
Mandátní smlouvu č. 02/08 na monitoring možnosti dotací, mandatář Ing.
Libor Stránský
platbu ve výši 45 000,- Kč za hudbu na krojových hodech
uzavření Rámcové pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s., sloučením
stávajících čtyř pojistných smluv u České pojišťovny ,a.s. a postupné
začlenění do Rámcové smlouvy dvou pojistných smluv u jiných ústavů
záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 903/2 PK o výměře cca
600m² a ½ budovy bývalé váhy ZD
cenovou nabídku Timetree, s.r.o. na zpracování interaktivní mapy obce
termín jednání rady obce dne 12.11.2008 v 17:30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.3.
2.4.

čerpání prostředků z rozpočtu za období 09/2008 bez připomínek
návrh OZV Obce Kostice č. 2/2008, kterou se mění a doplňuje OZV č.4/2007
o místním poplatku za odpad, návrh OZV č. 2/2008 bude předložen k
projednání ZO v měsíci prosinci 2008
Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 13 110/2008 o poskytnutí dotace ve
výši
95 000,- Kč na opravu kapličky na parcele č. 522 v Kosticích
plnění podmínek finančního daru ve výši 500 000,- Kč od RWE Gas Storage,
s.r.o.
Rozsudek Okresního soudu v Břeclavi č.j.: 10C 1438/2001
návrh Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a návrh Konvence
IDS JMK, návrhy budou předloženy k projednání a schválení ZO v měsíci
prosinci 2008
žádost stavební firmy V. Prajka, stavební práce Kostice o pronájem části
pozemku parcelní číslo 903/2 PK o výměře cca 600m² a ½ budovy bývalé
váhy ZD

1.9.
1.12.
1.13.

2.5.
2.6.
2.7.
2.10.
2.13.

3.

Rada obce neschvaluje:

3.7.

podání odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Břeclavi č.j. 10C
1438/2001
žádost autodopravce F. Juráčka o dotaci ve výši 50 000,- Kč na linkovou
dopravu v roce 2009

3.11.

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

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

