Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.1/06 ze dne 4.1.2006
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 14.12.2005
další jednání rady obce 18.1.2006, v 17:00 hod.
program jednání rady obce č.1/06
Dodatek č.1 ke spisovému a skartačnímu řádu OÚ Kostice
Dodatek ke smlouvě o provedení svozu separovaného a nebezpe čného odpadu a Dodatek ke smlouv ě o
provedení svozu TKO, účastníci Hantály, a.s. a Obec Kostice
Dodatky ke smlouvám o dodávce zemního plynu č. 3104987, č. 2545011, č. 2545451, účastníci JMP, a.s. Brno a
Obec Kostice
podání žádosti o dotaci pro rok 2006 ve výši 750 000,- Kč na dostavbu šaten TJ Sokol Kostice z Programu rozvoje
venkova KÚ JmK
prezentaci obce v Českém rozhlase Brno
doplnění ceníku za služby v MK Kostice dle bodu 11b
odměnu ve výši 2000,- Kč veliteli JSDH Kostice p. J. Hunkařovi za činnost v roce 2005

Rada obce bere na vědomí:
závěry finanční kontroly hospodaření Obce Kostice a MŠ Kostice
oznámení MěÚ Břeclav , odboru životního prostředí o zahájení správního řízení ve věci odvodu finanční částky ve
výši 3 588,- Kč za trvalé odnětí zemědělské půdy pro stavbu „Kostice – chodník na ul. Sadová“
nabídku firmy Finance Zlín, a.s. na odprodej akcií obce, které má Obec Kostice u České spořitelny, a.s.
návrh kupní smlouvy, účastníci Obec Kostice jako prodávající, Sylva Ciprysová jako kupující části pozemku p.č.
2815/29v k.ú. Kostice, o výměře 48m2
informace z jednání starostů Regionu Podluží konané dne 20.12.2005

Rada obce ukládá:
starostce obce předložit k projednání v ZO v I. čtvrtletí 2006 návrh kupní smlouvy, účastníci Obec Kostice jako
prodávající, S. Ciprysová jako kupující části pozemku p.č. 2815/29v k.ú. Kostice, o výměře 48m2
starostce obce zajistit znalecký posudek na pozemek p.č.806/5 v k.ú. Kostice, termín do 28.2.2006
starostce obce zajistit audit vyúčtování nákladů na dílo „Sběrný dvůr Kostice“ oprávněným auditorem, termín do
28.2.2006

