Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce ze dne 2.3.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 16.2.2005
další jednání rady obce 16.3.2005, v 17:30 hod
čerpání sociálního fondu za rok 2004
rozpočet sociálního fondu na rok 2005
Směrnici pro poskytování dotací na veřejně prospěšné aktivity
proplacení faktur :
•
1%
Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy , za administrativní poplatek ve výši
z ceny na dotaci stavby“ Sběrný dvůr Kostice“
•
KTVM, s.r.o. za montáž 4 ,ks domovních přípojek kabelové televize
•
firmě F. Fic, za opravu VO a MR
•
ING. Čech, za vynětí pozemku p.č. 3053 ze ZPF pro stavbu „ Bytový dům pro seniory“
úhradu splátky ve výši 500 000,- Kč firmě VHS, s.r.o. Břeclav za realizaci komunikace na ul. Dolní a Kopčany
Vnitřní předpis č. 3 o závodním stravování zaměstnanců MŠ Kostice
nákup fotoalba
zakoupení 120ks leteckých pohledů Obce Kostice
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2278/1 PK ve vlastnictví Obce Kostice ve
prospěch Eva a Ladislav K.
přesunutí zahájení slavnosti osvobození obce dne 12.4.2005 na 16:00 hod
žádost p. Ivety B. na rozšíření služeb v pronajaté místnosti MŠ o kosmetiku a pedikúru
výměnu informačních skříněk na ul. Hlavní ( u parku)
vyhlášení výběrového řízení na správce webových stránek obce

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
informace o zákoně č. 96/2005 Sb.
sdělení Ministerstva financí ve věci poskytnutí dotace na stavbu „ Bytový dům pro seniory“
informace ze semináře pořádaném Ministerstvem pro místní rozvoj
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství Ústředního pozemkového úřadu Praha ve věcí jednoduchých pozemkových
úprav v obci v trati „Díly“
výpočet školného MŠ Kostice z nákladů roku 2004 , vypočtené náklady na jedno dítě ve výši 554,22Kč / 1 měsíc
informace z jednání letopisecké komise
informace z jednání rady starostů Regionu Podluží
pozvánku Obce Dolní Bojanovice na VIII. ročník Jarního hudebního festivalu
nabídku na prodej - pronájem štěpkovače větví
pozvání na výstavu specializovanou pro oblast komunální politiky
nabídku firmy Hicon ( dopravní značení, označení ulic)
vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu“ VO ul. Příční“

