Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce ze dne 5.1.2005

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 15.12.2004
další jednání rady obce 19.1. 2005, v 17:30 hod
termín veřejného zasedání ZO - 14.2.2005 v 18 hod.
schvaluje opatření starostky obce k dílčímu přezkoumání hospodaření Obce Kostice za rok 2004
návrh rozpočtového opatření č. 6/2004
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „ Sběrný dvůr Kostice“
snížení poplatku v MK Kostice za Internet pro veřejnost
aktualizaci nabídky resp. objednávky časopisů v MK
prodej pohlednic obce k dalšímu prodeji, prodejní cena ve výši pořizovacích nákladů

Rada obce ukládá :
starostce obce v termínu do 19.1.2005 písemně požádat fi BORS a.s. o možnost zajištění spoje v čase 6:15
z Kostic přes Lanžhot do Břeclavi
vydat zákaz ukládání odpadu na skládce „Pískovna“ - termín 6.1.2005
starostce obce objednat v termínu do 15.1.2005 u VaK Břeclav , a.s. monitorování vlivu skládky na podzemní vody
u fi. Jančálek , s.r.o. objednat projekt rekultivace skládky včetně projednání územního řízení (rozhodnutí o
rekultivaci) v termínu do 26.1.2005
všem členům rady obce v termínu do 19.1.2005 předložit připomínky a návrhy k rozpočtu obce na rok 2005
starostce obce předložit žádost Kostelní Jednoty sv. Terezie v Kosticích o příspěvek na stavbu kostela v obci
k projednání v ZO dne 14.2.2005
starostce obce písemně odpovědět na dopis J. Ivičiče v v souladu se stanoviskem RO, termín do 19.1.2005
předsedkyni kulturní komise předložit plán kulturní akcí na rok 2005 pořádaných v obci, termín do 15.2.2005

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Kostice za rok 2004
závěr kontroly ČIŽP
dílčí návrh rozpočtu obce na rok 2005
potvrzení dotace 10 000 000 ,- Kč ze státního rozpočtu na rok 2005 pro výstavbu bytového domu pro seniory
informace k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, zákon č. 635/2004 Sb., z DPH
informace ze semináře akcionářů Hantály, a.s.
oznámení o provádění průzkumných geologických prací v průzkumném území „ Vídeňská pánev III, Tvrdonice 3D“
žádost Mgr. F. Piska o pronájem pozemků k dočasnému uložení zeminy
dopis občana J. Ivičiče
návrh TJ Sokol Kostice oddíl kopané , rozšířit KTV o program „Galaxie sport “
„Krojový ples“, termín konání 8.1.2005 v 19:00 hod.
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Pavel Růžička
místostarosta obce
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JUDr. Anna Bradávková
starostka obce

