Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.4/2007 ze dne 14.2.2007
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•
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•
•
•
•
•
•
•

Rada obce schvaluje:
program jednání rady obce č.4/2007
program veřejného zasedání ZO č.3/2007
čerpání sociálního fondu za rok 2006
znění nabídky na odkoupení pozemků v trati Padělky pro výstavbu RD, výše nabídkové kupní ceny bude
projednána v ZO č.2/25007, 5.3.2007
cenové nabídky:
a)Stavika, s.r.o., dodávka dveřního kování v BDS Kostice v ceně 36 3444,- Kč.
b)Školní statek Křtiny, likvidace topolů v areálu hřiště TJ Sokol Kostice v ceně 8 600,- Kč.
zaplacení faktur, dle rozpisu v bodě jednání č.7, v celkové výši 1 162 128,50 Kč v souladu s rozpočtovým
provizoriem obce na rok 2007
odpis pohledávek za přestupky ve výši 4 000,- Kč
poplatky ve sběrném dvoře dle rozpisu v bodě jednání č.14 s účinností od 1.3.2007
podnájem hudebny v MŠ Kostice pro výuku předškolních dětí
nabídku J. Kamenské na vytvoření nových internetových stránek obce
termín dalšího jednání rady obce dne 28.2.2007, v 17:30 hod

Rada obce bere na vědomí:
návrhy do návrhu rozpočtu na rok 2007
vládní nařízení č. 614/2006 o odměnách neuvolněným zastupitelům
návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2007
návrhy smluv o zajištění provozu kabelové televize Obce Kostice
návrh na určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem podle stavebního zákona
zprávu z jednání rady starostů Regionu Podluží konané dne 6.2.2007
výsledky jednání valné hromady Vak, a.s. Břeclav, konané 8.2.20007
výzvu k návrhu kandidátů na funkci přísedícího u Okresního soudu v Břeclavi

2. Rada obce ukládá:

•
•

starostce obce předložit smlouvy o zajištění provozu kabelové televize k opětovnému projednání v radě obce
v termínu do 28.2.2007
starostka obce zajistit umístění dopravního značení „zákaz stání“ na části ul. Hlavní a dopravního značení „P“ před
budovou obecního úřadu a BDS, termín 30.6.2007

