Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce ze dne 2.2.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 19.1.2005
další jednání rady obce 16.2. 2005, v 17:30 hod
žádost o dotaci z programu rozvoje venkova na realizaci chodníku na h řbitově
proplacení předložených faktur
realizaci provozní budovy sběrného dvoru formou obytného kontejneru
návrh dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce – MŠ Kostice
návrh na znění nájemních smluv s podnikatelskými subjekty v objektu MŠ (změna pronajímatele)
doplnění lavic v obřadní síní podložkou
konání pietního aktu k 60. výročí osvobození Kostic v termínu 12.4.2005
schvaluje stávající stav Územního plánu obce a doporučuje ZO ke schválení znění „Stávající stav Územního plánu
obce je dostačující“
žádost Kynologického klubu na pokácení 2 ks dřevin na p.č. 500/2 v k.ú Kostice, s tím, že Kynologický klub
provede na své náklady náhradní výsadbu stromoví v termínu do 30.9.2005, výsadba nových stromů bude
provedena včetně počtu stromů pokácených v roce 2004, poté vyzve zástupce OÚ Kostice ke kontrole

Rada obce ukládá :
starostce obce předložit návrh dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce – MŠ Kostice
k projednání na ZO dne 14.2.2005
starostce obce zajistit návrh dodatku ke Smlouvě o výpůjčce v termínu do 28.2. 2005
starostce obce v termínu do 16.2.2005 osobn ě projednat s p. Minjarikem ukončení nájemní smlouvy obecního
pozemku p.č. 2538/ k 28.2.2005, pozemek bude uveden do původního stavu, dlužnou částku za pronájem uhradit
místostarostovi a F. Trčkovi v termínu do 9.2.2005 prověřit montáž svítidla k osvětlení řečnického pultu

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
žádost o vrácení DPH z akce „ Stavební úpravy MK“
projednání rozpočtu obce na rok 2005 ve FV a jeho vyvěšení na úřední desce dne 31.1.2005
Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2004
žádost o pomoc při vymáhání nezaplaceného stravného a školného v MŠ Kostice
žádost o převod přebytku hospodaření MŠ Kostice do rezervního fondu
návrh fi. Jančálek, s.r.o. na odvodnění povrchové vody z dláždění před sokolovnou
sdělení o přiznání dotace z fondu EU na stavbu „ Sběrný dvůr“, dotace ve výši 1 500 000,- Kč
sdělení kupujícího části obecního pozemku p.č. 903/2 k využití pozemku
informace Energetického sdružení obcí Jižní Moravy ESOM
uhrazení II. části faktury za oplocení a montáž oplocení válečného hrobu na ul. náměstí Osvobození
informace z rady starostů
žádost firmy DION, s.r.o. na pronájem obecních pozemků , žádost bude vedena v evidenci

