Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 25.8.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 4.8.2004
další jednání rady obce 8.9. 2004, v 17:15 hod
seznámit občany se studií „Dům pro seniory Kostice“ a evidování případných zájemců na základě písemné žádosti
návrh stavby“ Kostice - pomník padlým, náhrobek bude umístěn na původní betonový základ, realizace do 31.12.2004
dodatek č.1 ke smlouvě s TJ Sokol Kostice o nájmu šaten pro oddíl kopané a protokol o předání šaten TJ Sokol Kostice
Proplacení faktur
nabídku fi Fr. Balga zámečnictví , na výrobu a montáž oplocení prostoru „ Seník“
vyúčtování za opravu fasády MK
Finanční příspěvky:
•
TJ Sokol Kostice příspěvek ve výši 2 500,- Kč na úhradu hudby Dúbrava, účinkování na slavnosti otevření šaten
TJ Sokol Kostice dne 7.8.2004
•
Slováckému krůžku příspěvek ve výši 10 000,-Kč, na dožínkovou zábavu dne 27.8.2004,
•
TJ Sokol Kostice příspěvek ve výši 40 000,- Kč na pořádání „kostických hodů“
•
příspěvek na kulturní vystoupení pořádané souborem Břeclavánek dne 24.9.2004, za účasti souboru Kostičánek a
„mužáků“ z Kostic
havarijní a povodňový plán při optimalizaci železniční trati Břeclav – st.hranice ČR/SR
znění stanoviska k akci Silnice I./55 Břeclav obchvat
p. Poláškovi prominutí dlužné částky za nájem obecního bytu
smlouvu o budoucí smlouvě nájemní mezi SŽDC,s.r.o. a Obcí Kostice
Obec Kostice nemá námitek k výstavbě myčky kamionů a osobních vozidel a odstavných ploch na pozemcích ve vlastnictví fi.
BENAPO u Kostické váhy
vedení evidence zájemců o odkoupení pozemku p.č. 3025/1 (ul.Nová, za garážemi)
50% podíl nájemníků na pořizovacích nákladech – zvonky a el. vrátný v bytovém domě ul. Nová 3
uhrazení nákladů na pořízení krojů souboru Kostičánek
umístění 2 ks informačních vývěsek
termín konání hodů – ve dnech 17.- 19.10.2004
nákup označníků budov MK a MŠ
nákup 3 ks nerezových vložek do várnic na převoz obědů
darování akumulačních kamen z MK případnému zájemci

Rada obce ukládá :
p. Jašovi v termínu do 8.9.2004 zjistit možnost uhrazení realizace bezdrátového internetu v obci v rámci rozpočtu na rok
2004

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
stavební povolení s nabytím právní moci má obec na tyto akce: Sběrný dvůr Kostice, MŠ Kostice – I.patro, šatny pro TJ
Sokol Kostice - půdní vestavba, chodníky- hřbitov a autobusová zastávka na ul. Hlavní
obci vrácen přeplatek za el. enegii
platbu dividend od VaK Hodonín na účet obce
žádost Kynologické klubu Kostice o finanční příspěvek
žádost HC Kostice o finanční příspěvek
protokol o výsledku kontroly nakládání s odpady v Agrodružstvu Kostice ze dne 4.7.2004
informace Krajského Úřadu JMK
informace o stanovení počtu pracovníků v MŠ
nabídka bezdrátového internetu i od firmy Promedia
informace z porady starostů na MěÚ Břeclav
konání soudního jednání ve věci Obec Kostice versus R.L.
žádost p. J. L. na odkoupení pozemku
Oznámení o motocyklovém srazu v Kosticích ve dnech 20.-22.8.2004
stanovisko stavebního úřadu k požadavku na provedení místního šetření
dne 27.8.2004 se koná Dožínková zábava
úpraven terénu a vysazení zeleně před MK

