Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 28.7.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 7.7.2004
další jednání rady obce 4.8. 2004, v 17 :00 hod
podání žádosti na FÚ Břeclav o posečkání Obci Kostice s placením daně
podání žádosti na MF ČR o prominutí daně Obci Kostice včetně příslušenství
znění stanoviska k podání B. J., ve věci napadení dcery dětmi v MŠ Kostice
program jednání ZO dne 18.8.2004
realizaci díla„Stavební úpravy MŠ – staré budovy“ v roce 2004 jen do výše schváleného rozpočtu
nabídku na zhotovení klempířských prací na budově MK
proplacení faktur

Rada obce ukládá :
starostce obce zajistit zařazení zřízení opěrné zdi pod svahem na ul. U rybníka u čp. 3 do návrhu rozpočtu na rok
2005
starostce obce předložit návrh zástupců oddílu kopané na řešení správce šaten na jednání RO dne 4.8.2004
místostarostovi obce předložit Smlouvu o poskytnutí dotace na výstavbu šaten k projednání a schválení ZO dne
18.8.2004
starostce obce předložit Dodatek č.5 ke smlouvě na dílo „ Kostice – místní komunikace v ul. U rybníka, Dolní a
Kopčany a chodník v ul. Hlavní“ k projednání na ZO dne 18.8.2004
starostce obce předložit návrh smlouvy na stavbu „Stavební úpravy MŠ – staré budovy“ k projednání v ZO dne
18. 8. 2004
ukládá starostce obce zahrnout realizaci domácích telefon ů, el vrátného a domovních zvonků v bytovém domě na
ul. Nová 3 do rozpočtového opatření č.3/2004 a předložit k projednání na ZO dne 18.8.2004
starostce obce projednat s DI Policie ČR Břeclav záměr zřídit na ul. Tvrdonská 2x přechod pro chodce a
dopravní značení „ Zákaz předjíždění motorových vozidel“, poté předložit k dalšímu jednání v RO
ukládá p. J.J. připravit návrh na poskytnutí další části dotace pro TJ Sokol Kostice

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
informace FÚ Břeclav k daňovému přiznání Obce Kostice
přípravu slavnostního otevření šaten pro TJ Sokol Kostice
sdělení KÚ JMK o udělení dotace na výstavbu šaten pro TJ Sokol Kostice
informace ředitele KÚ JMK o změnách v přezkoumávání hospodaření územních celků a dohodnutých svazků obcí
informace náměstka hejtmana JMK o hledání zdrojů v oblasti sociálních služeb
vyplacení pojistného za poškozený plastový rozvaděč kabelové televize
sdělení VAK Hodonín o výplatě dividend
informace z jednání starostů Regionu Podluží
žádost p. M. T. zařazení pozemků v k.ú. Kostice, p.č.2614/1 a 2614/2 (prostor U Kostické váhy)do průmyslové
zóny
nabídku na odběr zeminy
pochvalné sdělení k internetovým stránkám obce
rozhodnutí České inspekce životního prostředí
předání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1,5 mil. Kč pro vybudování sběrného dvoru v Kosticích

