Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce ze dne 16.3.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 9.3.2005
další jednání rady obce 30.3.2005, v 17:30 hod
schvaluje nabídku firmy RTV – 5 pod podmínkou doložení potřebných oprávnění a koncesí potřebných na
realizaci úpravy DS kabelové televize Kostice, poskytování a zprost ředkování přístupu uživatelů ke službám sítě
Internet, termínu dodání dokumentů do 21.3.2005.
podání žádosti o další dotaci na stavbu „ Sběrný dvůr Kostice“
proplacení faktury za vyhotovení geometrického plánu stavby „Sběrný dvůr Kostice
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní - nájemce Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. Praha ,
pronajímatel Obec Kostice
přijetí p. J. L. a p.F. H. na sezónní práce – údržba veřejného prostranství obce
uzavření MŠ Kostice o hlavních prázdninách, a to v termínu od 1.7.2005 do 22.7.2005 a od 15.8. do 31.8.2005

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
rozhodnutí odboru správních věcí a dopravy MěÚ Břeclav, o stanovení vodorovného dopravního značení
komunikace Kostice – Břeclav podélnou čarou
informaci starostky obce o připravenosti obce na případnou povodňovou vlnu
nabídku firmy SURGEO Hodonín na aktualizaci Povodňového plánu
upozornění MěÚ Břeclav na možnost požádat o dotace z fondu EU na určené účely
stav soudních sporů Obce Kostice
žádost Pozemkového fondu ČR o sdělení zda pozemky p.č. 1699/19,1699/33 a 1699/53 nejsou vy řazeny
z převodu , s tím že, po prověření nejsou pozemky z převodu vyloučeny
informace místostarosty obce o jednání výroční členské schůze MO ČRS Kostice
sdělení MŠ Kostice , dne 6.4.2005 se uskuteční zápis dětí do MŠ Kostice

Rada obce ukládá:
místostarostovi a p. F. T. provést kontrolu stavu místních komunikací, v termínu do 30.3.2005
starostce obce v termínu do 30.4.2005 požádat fi. URBANIA, s.r.o. o předložení cenové nabídky na realizaci
směrových tabulí v obci
starostce obce v termínu do 23.3.2005 informovat ob čany (KTV a MR) o možnostech uložení zeminy a stavebn í
suti

Rada obce neschvaluje:
žádost na uložení zeminy na skládku „Pískovna“ viz rozhodnutí RO ze dne 5.1.2004 o zákazu ukládání veškeré ho
odpadu

