Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 12.5.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 28.4.2004
další jednání rady obce 26.5. 2004, v 17 :00 hod
doplnění programu jednání ZO dne 19.5.2004 o bod „ P říprava území pro výstavbu obytného souboru“
předložení projektu „Sběrný dvůr do 17.5.2004 na KÚ Jihomoravského kraje, s cílem získat dotaci
výsadbu zeleně a úpravu parku“ u kapličky“
ohlášení stavebních úprav zpevněných ploch v ul. Nová
proplacení faktur :
účast p. J. J. na návštěvě v Rakousku v rámci akce Regionu Podluží
montáž ochranných prvků na celé budově OÚ k zamezení stavbě vlaštovčích hnízd
uzavření smlouvy na zhotovení pohledů a samolepek Obce Kostice
nákup 200 ks map Regionu Podluží
úlevu na poplatku za odvoz TKO
uhrazení členského příspěvku ESOM za rok 2004
návrh dodatku ke smlouvě o opravě veřejného osvětlení a místního rozhlasu v rámci rekonstrukce sítě NN
odpis zastaralého, nefunkčního zesilovače typ ASO 600, Tesla v.č. 304340

Rada obce ukládá :
starostce obce předložit k projednání na ZO odpis dluhu firmy SIKO
starostce obce zajistit potřebné informace pro případné přemístění ostatků ve válečném hrobě v prostoru u
kapličky
místostarostovi o cenovou nabídku na provedení díla – fasáda na budově MK Kostice
místostarostovi doplnit informacemi internetové stránky obce

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
informace o průběhu investičních akcí
stanovení záplavového území řeky Kyjovky v úseku říční Km 10, 00 po 70, 40
žádost Města Břeclavi o zaslání evidence válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb.
zprávu o inspekci v MŠ Kostice
p. J.J. zajistit podrobné informace o ortofotomapách
sdělení Energetického sdružení obcí Jihomoravského kraje o hlavních směrech činnosti schválených valnou
hromadou
akci ENERGO 2004 Českého statistického úřadu , týkajícího se zajištění dat o spotřebě paliv a energie
v domácnostech
informace o přípravě voleb do Evropského parlamentu
přijetí šedesátníků u starostky obce
informaci o založení hudební skupiny v obci

Rada obce neschvaluje:
nabídku na úklid obce zametací technikou
žádost o finanční podporu klubu „Radost“ Prost ějov

