Obec Kostice;
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.27/05 ze dne 2.11.2005
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 19.a 24.10.2005
další jednání rady obce 16.11.2005, v 17:00 hod.
program jednání rady obce č.27/05
konání veřejného zasedání ZO Kostice č.15 v termínu 12.12.2005
návrh Provozního řádu sběrného dvora Kostice
platby v celkové výši 104 765,- Kč, dle rozpisu v bodě 4
návrh na řešení pohledávky obce za dlužníkem AGD Kostice
SOD na vypracování změn č.2 ÚPN SÚ Kostice, zhotovitel AR projekt, s.r.o. Brno
13298/2005
Licenční smlouvu č.
na převod práv k užívání programového vybavení a dat systému
MISYS, poskytovatel firma GEPRO, spol. s.r.o. Praha, nabyvatel Obec Kostice
finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč p. M. Turečkovi na opravu RD, částka bude poskytnuta po předložení faktur
za práce vedoucí k odstranění následku požáru – oprava střechy RD
uzavření místní komunikace na ul. Zahradní v prostoru výstavby BDS, a to v termínu od 3.11. do 9.11.2005,
stavební firma STAVIKA, s.r.o. Břeclav zajistí dopravní značení v souladu s vyjádřením DI Policie ČR Břeclav

Rada obce bere na vědomí:
stav pohledávky obce za dlužníkem AGD Kostice
žádost firmy AGROFOOD CZ, s.r.o. Tvrdonice o změnu územního plánu Obce Kostice
žádost Oblastní charity Břeclav o finanční podporu na rok 2006
platbu obci za těžbu vyhrazených nerostů ve výši 55 964,- Kč
návrh p. J. Tučka na pořízení hudebního CD pro Obec Kostice, náklady na projekt budou projednány v rámci
rozpočtu na rok 2006

Rada obce ukládá:
starostce obce seznámit s Provozním řádem sběrného dvora Kostice ZO Kostice, termín prosinec 2005
starostce obce předložit návrh na řešení pohledávky obce za dlužníkem AGD Kostice
k projednání v ZO Kostice , termín prosinec 2005
starostce obce předložit žádost firmy AGROFOOD, s.r.o. Tvrdonice k projednání v ZO Kostice, termín prosinec
2005

