Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.3/2006 ze dne 6.12.2006
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Rada obce schvaluje:
program jednání rady obce č.3/2006
zaplacení faktury č. 261 087, STAVIKA s.r.o. Břeclav, výstavba BDS
zaplacení faktur č. 261 088 a č. 261 086, předložených firmou STAVIKA, s.r.o. Břeclav, za stavební práce na
výstavbě BDS
zaplacení faktur v celkové výši 252 676,50Kč dle rozpisu v bodu jednání č. 4c
záměr na pronájem části obecního pozemku parcelní číslo 903/4 o výměře 4m2, rozhodnutí bude přijato po
splnění zákonných povinností obce
vánoční prázdniny v MŠ Kostice v termínu od 27.12.2006 do 2.1.2007
členy hlavní inventarizační komise a složení dílčích inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Obce
Kostice
omezení provozu sběrného dvoru v zimních měsících , otevřeno 16.12. 2006, 6.1.2007, 20.1.2007, 3.2.2007 a
17.2.2007, vždy v době od 8:00 do 12:00 hod
přípravu veřejného zasedání ZO č. 2

Rada obce bere na vědomí:
termín plnění úkolů do 11.12.2006
návrh finanční účasti obce na projektech Regionu Podluží v roce 2006
sdělení fi Hantály, a.s. o úpravě cen za svoz, separaci a uložení odpadu v roce 2007
cenové nabídky předložené firmou STAVIKA, s.r.o. na venkovní úpravy a změnu vybavení technologie kuchyně –
BDS
nabídku obchodníka s cennými papíry A a CE Global Finance, a.s. Brno na odkup akcií České spořitelny, a.s. od
Obce Kostice
žádost J. Blažka, Sadová 41, o vydání OZV k osvobození od daně z nemovitostí - pozemků
žádost SZP Kostice o dotaci na rok 2007 ve výši 15 000,- Kč, žádost bude projednána v rámci přípravy rozpočtu
obce na rok 2007
návrh změn dobývacího prostoru v k.ú. Kostice

Rada obce ukládá:
starostce obce předložit návrh finanční účasti obce na projektech Regionu Podluží v roce 2006 k projednání v ZO
dne 11.12.2006
starostce obce předložit žádost J. Blažka o vydání obecně závazné vyhlášky k opětovnému projednání v RO ,
termín plnění leden 2007
starostce obce předložit odvolání Ing. V. Špánika proti rozhodnutí rady obce o nezasílání zápisů z rady obce
elektronickou cestou k projednání v ZO č. 2, termín plnění 11.12.2006

