Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce ze dne 16.2.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 2.2.2005
další jednání rady obce 2.3. 2005, v 17:30 hod
rozpis položek schváleného rozpočtu obce na rok 2005
Rozpočtové opatření č. 7/2004
účast starostky obce na semináři pořádaném Ministerstvem pro místní rozvoj v Praze
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 196/2004 –D „Sběrný dvůr Kostice
zakoupení sekačky na trávu
proplacení faktury firmě Web4U s.r.o za prodloužení webové domény obce
proplacení faktury firmě Kancelářské stroje Břeclav za dodávku kopírky Sharp
firmě Jančálek s.r.o. uhrazení fakturace dle Smlouvy o dílo č. 199/2004
cenovou nabídku firmy Jančálek s.r.o. na přípravu a zabezpečení územního řízení stavby bytového domu pro
seniory
platbu za školné v MŠ Kostice do 31.8.2005 ve výši 200,- Kč/1 měsíc
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Kostice a MŠ Kostice o navýšení nemovitého majetku
úhradu škody na vozidle SPZ BSH 09-08, vozidlo je v majetku obce

Rada obce ukládá :
starostce obce předložit žádost p. Šimkové k projednání na nejbližším jednání ZO
starostce obce zajistit v termínu do 15.3.2005 vytýčení stavby sběrného dvoru v terénu, následně projednat s p.
Brumovským uvolnění části pronajímaného pozemku

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
doporučení Policie ČR DI Břeclav na zhotovení zpomalovacího retardéru na ul. Příční
cenovou nabídku na opravu místních komunikací na ul. Pionýrská a ul. U stadionu
sdělení SCP Praha o zasílání výpisů z účtu cenných papírů pouze na žádost
vyúčtování elektrické energie za rok 2004 (budova OÚ Kostice)
nabídku firmy Unitender, s.r.o. Praha na zajištění výběrového řízení dodavatele stavby „Sběrný dvůr Kostice“
konání soudního řízení v kauze Obec Kostice a p. F. Gajda
žádost p. Šimkové na úpravu parkoviště na ul. Lanžhotská

Rada obce neschvaluje:
žádost p. Z . Maděričové - nadační fond LUX et Lapis , o finanční příspěvek na provoz Galerie J. Blažka, není
zahrnuto v rozpočtu obce
žádost o finanční příspěvek na koncert sourozenců Baťkových, není zahrnuto v rozpočtu obce

……..……………………
Pavel Růžička
místostarosta obce

………………………….
JUDr. Anna Bradávková
starostka obce

