Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 8.9.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 25.8.2004
další jednání rady obce 22.9. 2004, v 17:15 hod
návrh rozpočtového opatření č. 4/2004
cenová nabídky firem na práce při obnově válečného hrobu
Proplacení faktur:

Rada obce ukládá :
starostce a místostarostovi obce v termínu do 15.10.2004 požádat provozovatele kabelové televize obce o předložení nabídky
realizace připojení k internetu prostřednictvím rozvodů KTV
starostce obce předložit rozpočtové opatření č.4/2004 k projednání a schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva obce
starostce obce v termínu do 22.9.2004 požádat fi. STAVIKA s.r.o. o předložení kalkulace na předpokládané zvýšení nákladů
– stavební úpravy MŠ I.
starostce obce předložit k projednání na nejbližším jednání ZO rozpočtové opatření – hrazení stavebních úprav MŠ I.patro
starostce obce v termínu do 30.9.2004 zveřejnit veřejnou vyhláškou záměr obce pronajmout prostory v I. patře MŚ
starostce obce v termínu do 30.9.2004 zveřejnit veřejnou vyhláškou záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 903/2
zakoupení 1 500 Ks cihel pro vystavění zídky na místním hřbitově
zakoupení 3 ks várnic na dovoz obědů

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
převedení dotace od KÚ JMK na účet obce
FÚ Břeclav písemně předal Rozhodnutí o posečkání daně
žádost obce o průzkum hospodaření obce za rok 2004
Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy potvrdila obci přijetí projektu „Sběrný dvůr Kostice“, žádosti o dotaci 1,5 mil. Kč
Výroční zprávu o činnosti MŠ ve školním roce 2003/2004
Oznámení Okresního státního zastupitelství Břeclav
žádost TJ Sokol Kostice, oddíl moderní gymnastiky o finanční příspěvek
informace o jednání rady starostů Regionu Podluží konané dne 7.9.2004
sdělení DI Policie ČR – dopravní značení na ul. Tvrdonská

Rada obce neschvaluje:
žádost ředitelky MŠ Kostice
žádost TJ Sokol Kostice, oddíl moderní gymnastiky o mimořádný finanční příspěvek

