Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.4/2008 ze dne 6.2.2008

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.3.
1.4.
1.5.

program jednání rady obce č. 4/2008
konání veřejného zasedání ZO č.8 v termínu 3.3.2008 v 18:00 hod
Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2007
pronájem movitých věcí v provozu BDS, nájemní cena za zařízení kuchyně ve výši 2500,Kč/1měsíc, nájemní cena za zařízení v provozu prádelny ve výši 300,- Kč/1měsíc, termín
plnění od 1.4.2008, platba čtvrtletně
1.6. aktualizaci programového vybavení MISYS v nabídkové ceně ve výši 8 449,- Kč
1.9. podání a znění neveřejné výzvy k podání nabídky k provozování a provádění servisu
kabelového rozvodu obce Kostice
1.9. výběr dodavatelů k podání nabídky k provozování a provádění servisu kabelového rozvodu
obce Kostice
1.15. Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce Kostice podle stavu
k 31.12.2007, výsledky inventarizace budou předloženy k projednání v ZO 3.3.2008
1.16. nájemní smlouvu na pronájem obecního rybníka Rybníkářství Pohořelice a.s.
1.18. termín dalšího jednání rady obce 20.2.2007, v 17:30 hod.

2.

Rada obce bere na vědomí:

2.2. připravený návrh rozpočtu obce na rok 2008
2.7. návrh zadání změny č.6 ÚPN SÚ Břeclav, připomínky k zadání nejsou
2.8. žádost RWE Transgas Net, s.r.o. Praha o souhlas s hornickou činností pro společnost RWE
Gas Storage, s.r.o
2.10. žádost H. Blinkalové o směnu části pozemku parcelní číslo 116/4 o výměře 38m2 za část
obecního pozemku parcelní číslo 2815/1 o výměře 141m2, a odkup o výměře 103m2,
žádost bude předložena k projednání v ZO 3.3.2008
2.13. informace z jednání rady starostů Regionu Podluží ze dne 5.2.2008
2.14. přílohu účetní uzávěrky k 31.12.2008

3.

Rada obce neschvaluje:

3.11. žádost K. Blechy o výměnu vany za sprchový kout v bytě „ZTP“ v BDS
3.12. žádost A. Malackové, Tvrdonská 64, Kostice o částečnou náhradu nákladů na opravu

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

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

