Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.13/05 ze dne 8.6.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 25.5.2005
další jednání rady obce 22.6..5.2005, v 17:30 hod
program jednání rady obce č.13/05
složení komise pro výběrové řízení na zhotovitele díla“Sběrný dvůr Kostice“
změnu termínu veřejného zasedání ZO Kostice – nový termín 30.6.2005 v 18:00 hod
program veřejného zasedání ZO č.13
proplacení faktur (dle bodu 5 zápisu) v celkové výši 129 980,50Kč
realizaci stavebního řízení a rekultivaci bývalé pískovny v roce 2006
nákup informačního systému MISYS, pořizovací náklady ve výši 35 307,- Kč
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Agrodružstvem Kostice a schvaluje podnájem pozemků do 31.10.2005
ukončení nájemní smlouvy k 1.7.2005 s p. Bobálovou na místnost masáží v MŠ Kostice, prostor bude nabídnut
k pronajmutí veřejnou vyhláškou
pro potřeby MK Kostice nákup tiskárny, programového vybavení na el. evidenci časopisů, pořízení programového
vybavení „OFFICE 2003 WIN 321 CZECH MVL, výměnu pevného disku ( nový HDD 40GB) u po čítače knihovnice
MK Kostice
textový materiál pro brožuru Regionu Podluží k 60. výročí II. světové války
finanční odměnu 1000,- Kč p. J. Tichému za zpracování materiálu pro brožuru Regionu Podluží k 60. výro čí II.
světové války

Rada obce bere na vědomí:
trvání úkolů z jednání rady obce
konání výběrového řízení pro výběr zhotovitele díla „Sběrný dvůr Kostice“ v termínu 21.7.2005
žádost p. Schelleové na pronajmutí prostor k podnikání v budově MŠ Kostice
změnu termínu platnosti jízdních řádů BORS, a.s. Břeclav, změna v platnosti od 1.7.2005
analýzu podkladů pro aktualizaci „Strategie Regionu Podluží
informace z rady starostů Regionu Podluží a konání členské schůze Regionu Podluží v termínu 29.6.2005
v Kosticích
informace z rady starostů konané na MěÚ Břeclav
nabídku na zhotovení rozkládacích prospektů
informace místostarosty obce o stavu realizace připojení občanů obce k Internetu prostřednictvím kabelové
televize

Rada obce ukládá:
starostce obce v termínu do 21.6. 2005 požádat Dr. Machovského o písemné stanovisko k soudnímu řízení
žalobce Obec Kostice, žalovaný Radim Lidinec

Rada obce neschvaluje:
uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení studie na využití volného prostoru v areálu TJ Sokol Kostice
návrh p. F. Gajdy na výši nájemného za užívání pozemku jmenovaného obcí
žádost p. J. Trčky , Dědina 14, Hlohovec

