Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 7.7.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 23.6.2004
další jednání rady obce 28.7. 2004, v 17 :00 hod
schvaluje denní limit pokladny pro II. -IV. čtvrtletí 2004 ve výši 30 000,- Kč
schvaluje doporučení ministerstva obrany na přemístění pomníku padlých ve 2. světové válce na původní místo
konání veřejného zasedání ZO v termínu dne 18.8.2004
proplacení faktur:
schvaluje odměnu ve výši 1,20 Kč za zadávání informací o knižních svazcích do systému elektronické evidence
knih v MK
realizaci nezbytných stavebních úprav zpevněných ploch na ul. Nová

Rada obce ukládá :
místostarostovi obce předložit k projednání v ZO přemístění pomníku padlých ve 2. světové válce na původní
místo
starostce obce objednat komplexní řešení stavebních úprav válečného hrobu na ul. Náměstí Osvobození
starostce obce pozvat na následující jednání RO ředitelku MŠ Kostice
starostce obce zjistit vlastníky pozemků na ul. U rybníka
starostce obce předložit k projednání v ZO 18.8.2004 nabídku na provedení stavebních prací v I.patře MŠ

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
informace o průběhu investičních akcí
platbu na účet obce z těžby vyhrazených nerostů
cenovou nabídku na provedení stavebních prací na akci „Půdní vestavba šatny TJ Sokol Kostice“
sdělení firmě Hantály ,a.s. o dalším zástupci Obce Kostice na valné hromadě - místostarosta obce
informace z valné hromady Vodovody a kanalizace Břeclav konané dne 28.6.2004
informace z besedy Dunaj-Odra-Labe konané dne 29.6.2004 v Lanžhot ě
obsah zápisu z kontroly provedené pracovníky Ministerstva životního prost ředí v areálu Agrodružstva Kostice
usnesení č. 1065/04 zastupitelstva Jihomoravského kraje o udělení dotace Obci Kostice na dostavbu šaten pro TJ
Sokol Kostice
informaci o pozemcích p.č. 3053 a 107/35

Rada obce neschvaluje :
nabídku na odběr mimořádného čísla časopisu Parlamentního zpravodaje
umístění plakátů na stožárech veřejného osvětlení

