Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce ze dne 19.1.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 5.1.2005
další jednání rady obce 2.2. 2005, v 17:30 hod
a doporučuje návrh rozpočtu obce na rok 2005 ke schválení v ZO dne 14.2.2005
program jednání ZO dne 14.2.2005
návrhy na úpravu odměn neuvolněným zastupitelům podle nařízení vlády č. 697/2004 Sb.
uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení stavby „ Dům pro seniory“
schvaluje fi. Jančálek , s.r.o. zhotovitelem projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „ Dům pro
seniory“
rozšíření smlouvy o zřízení věcného břemene , povinný Obec Kostice, o věcné břemeno na p.č. KN st. 903/55, tj.
PK 903/4
prodloužení domény Obce Kostice
uhrazení příspěvku do svazku obcí RP ve výši 2/12, tj. 6 205,- Kč
zakoupení 15 ks kalendáře „Vinařův rok“
místo výsadby stromů v areálu hřiště ,jako náhradu odstraněné zeleně dotčené stavbou optimalizace železnice
schvaluje předmět žádosti skupiny „Moravská vodní cesta“ při Českém plavebním a vodocestném sdružení
montáž žaluzií v objektu MŠ (místnost č. 204), náklady hradí nájemce
objednávku na provedení geologického vrtu pro založení stavby „ D ům pro seniory“
vybudování přístřešku pro mechanizaci obce
a doporučuje instalaci VTA na ul. Lanžhotská
záměr na umístění dopravního značení v obci ( před sokolovnou a ul. Příční)
uhrazení splátky VHS, s.r.o ve výši 490 913,50 Kč

Rada obce ukládá :
starostce předložit k projednání v ZO návrh pro zajištění pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě „Padělky“,
termín dne 14.2.2005

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
akce pořádané v rámci Regionu Podluží
sdělení fi. Ecological Consulting Olomouc o odstranění dřevin a porostů
zprávu předsedkyně inventarizační komise o inventarizaci obecního majetku k 31.12.2004

……..……………………
Pavel Růžička
místostarosta obce
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JUDr. Anna Bradávková
starostka obce

