Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.25/2007 ze dne 21.11.2007

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

program jednání rady obce č. 25/2007
znění zápisu do kroniky Obce Kostice za rok 2006
zaplacení faktur v celkové výši 392 176,10 Kč, dle rozpisu v bodě 6
uhrazení vstupního poplatku do DS Břeclav pro Annu Pešlovou
prodloužení termínu pro vyúčtování finančního příspěvku TJ Sokol Kostice, oddílu kopané,
poskytnuté pro rok 2007, ve výši 40 000,- Kč
výpověď smluv č.001/2007 a č.003/2007 na provoz KTV Kostice k 31.12.2007a vypsání
výběrového řízení na provoz KTV Kostice v měsíci lednu 2008
dodatek ke smlouvě č.3326 o nájmu a provozování plynárenského zařízení, předkladatel JMP
NET s.r.o.
finanční odměnu ředitelce MŠ Kostice
termín dalšího jednání rady obce 5.12.2007, v 17:30 .

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rada obce bere na vědomí:

připravenost veřejného zasedání ZO Kostice
schválení „Dohody o zrušení Smlouvy o úhradě neinvestičních výdajů na žáky“ z obce
navštěvující ZŠ v Břeclavi, Městem Břeclav k 1.1.2008
návrh č.6 k zařazení do Změny č.3 ÚPN SÚ Kostice
stanovisko k prodeji bytového domu č.p. 573 se stavebním pozemkem kupujících Mgr.
Kolmanové Dragy a Korbelové Jolany, bude předloženo k projednání ZO 3.12.2008
žádost vedoucího mužského sboru Kostice – Tvrdonice o finanční příspěvek na pořízení
nahrávky na CD, bude projednáno v rámci návrhu rozpočtu obce na rok 2008
žádost Kynologického klubu Kostice o finanční příspěvek na činnost klubu, bude projednáno v
rámci návrhu rozpočtu obce na rok 2008
závěry jednání rady starostů Regionu Podluží ze dne 13.11.2007
žádost J. Darmovzala, Lanžhotská 95, Kostice o finanční vyrovnání za neoprávněný pronájem
pozemku

3.
•

Rada obce schvaluje:

Rada obce ukládá:

starostce obce předložit žádost J. Darmovzala, Lanžhotská 95, Kostice k opětovnému
projednání, termín plnění 5.12.2007
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…………
Pavel Růžička
místostarosta obce

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

