Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 28.4.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 14.4.2004
další jednání rady obce 12.5.2004, v 17 :00 hod
zařazení opravy obytného domu na ul. Nová do rozpočtu na rok 2005
zhotovitelem studie DPS Ing. Arch. R. K.
nabídky na projekční práce a činnosti stavebního dozoru
Závěrečný účet Obce Kostice za rok 2003 a rozpočtové opatření č.2/2004
uzavření Smlouvy o dílo na montáž VO na ul . Příční
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na opravu střechy MŠ
žádost ředitelky MŠ Kostice o převod hospodářského výsledku roku 2003 do rezervního fondu MŠ
Kupní smlouvy na pozemky parcely číslo 2278/3 (č. 2278/31, 3378/32, 2278/33) s tím, že náklady spojené
s převodem nemovitosti hradí kupující
návrh Kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 804/16 členům ČZS Kostice
proplacení faktury ve výši 3 000,- Kč firmě Moraviapress, a.s.
omluvenou neúčast zástupce obce na valné hromadě České spořitelny, a.s.konané dne 26.5.5 v Praze
doručení anketních lístků „ aktualizace strategie Regionu Podluží“členkami Klubu seniorek
program jednání ZO dne 19.5.2004
znění pozvánek na slavnostní uvedení znaku a vlajky obce
zveřejnění informací do tisku o konání slavnosti uvedení znaku a vlajky obce

Rada obce ukládá :
starostce obce, opětovně požádat Ing. J. K. o úhradu dluhu firmy SIKO s odvoláním na výpis z obchodní ho
rejstříku
starostce obce upřesnit rozsah nabídky na opravu opěrné zdi v ul. Kopčany
starostce obce předložit návrh Kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 804/16 členům ČZS Kostice
k projednání v ZO dne 19.5.2004

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
informace Finančního úřadu pro obce k DPH
informace starostky obce o průběhu investičních akcí.
Oznámení KÚ Jihomoravské kraje o zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání povolení k provozování
kanalizace a ČOV
22.4.2004 vítání občánků
dne 19.6 2004 přijetí padesátníků na OÚ Kostice
informace o přípravě slavnosti uvedení obecního znaku a vlajky
Rozhodnutí MěÚ Břeclav o částečné krátkodobé uzavírce silnice číslo II/424 v k.ú. Kostice

