Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.2/2006 ze dne 22.11.2006
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Rada obce schvaluje:
program jednání rady obce č.2/2006
program jednání veřejného zasedání ZO Kostice, 11.12.2006
zřízení kulturní komise, sportovní komise a sociální komise
složení komisí dle návrhu v bodě 3
vydání souhlasného stanoviska k územnímu řízení na stavbu inženýrských sítí pro přípojky sond CA PZP
Tvrdonice , žadatel RWE Plynoprojekt, a.s. Praha
vydání souhlasného stanoviska k likvidaci sond MND, a.s. Hodonín umíst ěných v k.ú. Kostice
vydání souhlasného stanoviska k přesahu požárně nebezpečného prostoru na obecní pozemek parcelní číslo
980/53, pro potřeby stavby inženýrských sítí firmy Vinacz Kostice
dodatek k vnitřní směrnici Obce Kostice č.13, upravující oběh účetních dokladů – příloha1
JUDr. A. Bradávkovou a Pavla Růžičku, jako osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství
konání svatebních obřadů ve dnech pátek a sobota v době vždy od 9:00 do 16:00 hod.
Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 3326, předkladatel JMP, a.s. Brno

Rada obce bere na vědomí:
stav výstavby BDS , náklady na změnu dvířek u rozvaděčů NN budou projednány v rámci přípravy rozpočtu obce
na rok 2007
návrh firmy RWE Transgas NET, s.r.o. Praha na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 9104/05/103900
žádosti TJ Sokol Kostice a MRS MO Kostice o dotace na rok 2007, .žádosti budou projednány v rámci p řípravy
rozpočtu obce na rok 2007
sdělení VaK Břeclav, a.s., cena vodného pro rok 2007 ve výši 27,30K č/1m3, cena stočného pro rok 2007 ve výš i
27,83 Kč/1m3
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Rada obce ukládá:
starostce obce předložit návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9104/05/103900
předkladatele RWE Transgas NET, s.r.o. Praha k projednání ZO, termín plnění 11.12.2006

Rada obce neschvaluje
žádost Ing. Vojtěcha Špánika o zasílání zápisů a usnesení z jednání rady obce elektronickou cestou
žádost TJ Sokol Kostice o poskytnutí příspěvku na opravu sokolovny , schválený příspěvek pro TJ Sokol Kostice
na rok 2006 z rozpočtu obce je již vyčerpán

