Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.11/05 ze dne 11.5.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 27.4.2005
další jednání rady obce 25.5.2005, v 17:30 hod
program jednání rady obce č. 11/05
dokumenty zpracované pro zajištění požární ochrany v obci
odměnu pro velitele jednotka SDH Kostice ve výši 1000,- Kč čtvrtletně
J. Létalovou správcem webových stránek Obce Kostice
uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci technologie KTV – zhotovitel RTV – 5 Břeclav
uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti připojení k síti Internet mezi Obcí Kostice a firmou RTV- 5 Břeclav
nákup informačního programového vybavení „MISYS“
finanční náhradu ve výši 200,-Kč/1m2 za zrušení trávníku před RD manželů Kaňových, ul. Hlavní 65
zhotovení nájezdu před RD na ul. Hlavní 65, jako částečnou kompenzaci za zrušení trávníku
cenovou nabídku firmy Černohorský na napojení budovy OÚ na kanalizaci
proplacení faktury č.0067 2005
žádost J. Všechovského o povolení vjezdu na obecní pozemek před sokolovnou
nabídku firmy PROXIMA Bohemia, s.r.o. na zápis o velikosti ½ A4 tištěného slova a fotografie v publikaci „
Jihomoravský kraj“
příspěvek ZŠ Tvrdonice ve výši 500,- Kč na akci“ Škola v přírodě“

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
informace z rady starostů Regionu Podluží
stav investičních akcí v obci
žádost manželů Štvrteckých na odkoupení pozemků v majetku obce

Rada obce ukládá:
starostce obce předložit rozpočtové opatření č. 2/2005 ( doplatek za rekonstrukci KTV) k projednání v ZO
v 7.měsíci 2005
starostce obce předložit k projednání v ZO nabídku fi. KTVM na doplnění programů KTV, termín 7. měsíc 2005
starostce obce informovat právního zástupce obce v kauze Obec Kostice versus R. Lidinec o skute čnosti , že
požadovaný důkazní materiál – rozvrh směn žalovaného nebyl nalezen, právní zástupce bude požádán o písemn é
stanovisko k dalšímu postupu v soudním řízení, stanovisko předložit radě obce v termínu do 25.5.2005
místostarostovi obce a radnímu F. Trčkovi prověřit žádost manželů Štvrteckých na odkoupení pozemků v majetku
obce na místě samém, termín do 25.5.2005

Rada obce neschvaluje:
roční příspěvek na vydávání kulturního měsíčníku „RÁM Slovácko“

