Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 22.9.2004

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
•
•

3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.
•
•

Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 8.9.2004
další jednání rady obce 6.10. 2004, v 17:15 hod
uzavření dodatku č.1ke smlouvě o dílo číslo 185/2004 – D s fi Jančálek, s.r.o
prodloužení nájmu obecních pozemků p.č. 520/4, 520/3 a 2922/1 MO ČZS Kostice o 10 let, bezúplatně
Proplacení faktur
písemnou odpověď na žádost nemocnice Břeclav o finanční příspěvek ,a to v souladu s usnesením ZO ze dne
18.8.2004
záměr na uzavření nové nájemní smlouvy s JMP a. s.
cenovou nabídku na výsadbu zeleně v parčíku u kapličky
zhotovení betonového podstavce pro pomník padlým
zřízení branky za obřadní síní
vypracování posudků na skupinu dětí navštěvující MŠ Kostice
proplacení odměn za elektronické evidování knižních svazků

Rada obce ukládá :
ukládá starostce v termínu do 30.9.2004 písemně požádat o zahrnutí vedení STL do pronájmu
starostce obce v termínu do 30.9.2004 zjistit vlastnický vztah k pozemku před RD na ul. Nová 50

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
informace o investičních akcích
žádost oddílu JUDA a ARMSPORTU TJ Sokol Kostice o poskytnutí dotace
oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol Kostice uspořádá 23.10.2004 1.ročník závodu „O pohár Obce Kostice“
žádost Farního úřadu Tvrdonice
pozvání na folklorní večer – termín konání 24.9.2004
poděkování za podporu Obci Kostice od Sdružení pro rozvoj dětského folklóru Břeclav
informace starostky obce o provedených opatřeních k zajištění pořádku v obci
elektronická evidence knižních svazků v MK – zadávání do systému ukončeno k 22. 9.2004
„Vítání občánků do života“ – termín konání 2.10.2004

Rada obce neschvaluje:
poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Břeclav
žádost K. V. o prominutí školného v MŠ Kostice za měsíc květen

