Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.2/06 ze dne 18.1.2006
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 4.1.2006
další jednání rady obce 1.2.2006, v 17:00 hod.
program jednání rady obce č.2/06
rozpočtové opatření Obce Kostice č. 5/2005
Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2005
odpis dluhu ve výši 2 128,- Kč dlužníka AGD Kostice
doplnění Směrnice č. 2 pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence
zaplacení faktur dle bodu jednání č. 9 v celkové výši 219 399,- Kč
převedení dotace ve výši 182 500,- Kč na provoz MŠ Kostice v I. čtvrtletí 2006
změnu v názvu nájemce na „Sdružení“ v nájemní smlouvě uzavřené mezi Obcí Kostice a
B. Stibůrkovou,
Kostice
finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč na dětský karneval pořádaný dne 26.2.2006 v Kosticích
finanční příspěvek ve výši 5000, Kč na uspořádání kulturní akce „ Dívčí vínek“ pořádané dne 18.2.2006

Rada obce bere na vědomí:
zápis o výsledku inventarizace majetku Obce Kostice k 31.12.2005
návrhy akcí k zařazení do rozpočtu na rok 2006
47599/2005
dopis ředitele KÚ JMK, č.j.
, s upozorněním na možnost vydat OZV k omezení konzumace
alkoholu
informace z jednání starostů Regionu Podluží konané dne 10.1.2006
umístění petice Okresního sdružení lékárníků v lékárně v Kosticích
nabídku Diecézní charity Brno, oblastní charity Břeclav na spolupráci a služby
nabídku Regionální rozvojové agentury na členství v pracovní skupině pro přeshraniční spolupráci

Rada obce ukládá:
starostce obce předložit rozpočtové opatření č. 5/2005 na jednání ZO , termín I. čtvrtletí 2006
starostce obce předložit zápis o výsledku inventarizace majetku Obce Kostice k projednání ZO v I. čtvrtletí 2006
starostce obce předložit Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2005 na jednání ZO, termín I. čtvrtletí
2006

