Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 9.6.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 26.5.2004
další jednání rady obce 23.6. 2004, v 17 :00 hod
nabídku na zhotovení fasády se zateplením na budově MK
nabídku na provedení nátěrů tribun v areálu hřiště
realizaci opravy zpevněných ploch na ul. Nová
proplacení faktur podle uzavřených smluv
realizaci chodníku na ul. Sadová – varianta B
finanční odměnu ředitelce MŠ
uzavření smlouvy o pronájmu bývalého skladu CO
cenovou nabídku a provedení nezbytných stavebních úprav v areálu hřiště TJ Sokol Kostice
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zakoupení ½ budovy vrátnice ve vlastnictví AGD Kostice
odměnu vedoucím souboru „Kostičánek“

Rada obce ukládá :
starostce obce v termínu písemně upozornit na zajištění parkování odtahového vozidla v souladu s ve řejnou
vyhláškou
starostce a místostarostovi obce zpracovat a předložit návrh novely OZV o udržování pořádku v obci
starostce obce zajištění cenových nabídek na provedení prací – oprava zpevněných ploch na ul. Nová
starostce obce předložit na nejbližším zasedání ZO k projednání záměr na zakoupení ½ budovy vrátnice ve
vlastnictví AGD Kostice
starostce obce zveřejnit záměr na pronájem obecních pozemků p.č.2278/6, 2278/15, 2278/26 v celkové vým ěře
509 m2
starostce obce předložit k projednání ZO v měsíci srpnu 2004 žádost na odkoupení obecních pozemk ů
p.č.2278/6, 2278/15, 2278/26 v celkové výměře 509m2
starostce obce písemně upozornit Sdružení vinařů na používání karbidových děl při ochraně vinic v nezbytném
rozsahu

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
firma VHS Břeclav odstraní materiál v areálu hřiště
informace o závěrech jednání řádné valné hromady obchodní společnosti HANTÁLY a.s.
členství Regionu Podluží v nově založeném sdružení „Biosferická rezervace BR Dolní Morava o.p.s.“
MŠ bude uzavřena v době od 26.7 do 31.8.2004
informace předsedkyně kulturní komise

Rada neschvaluje:
nabídku na realizaci úsporných komínových systémů
realizaci projektové dokumentace stavby „ Sklad pro závlahovou techniku“ v areálu hřiště TJ Sokol Kostice

