Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 14.4.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 31.3.2004
další jednání rady obce 28.4.2004, v 17 :00 hod
dodatek č.1 k dohodě s AGD Kostice ve věci splátek za pronájem obecních pozemků
proplacení faktur
převedení částky 175 000,-Kč pro TJ Sokol Kostice oddílu kopané
jednání ZO Kostice v termínu dne 19.5.2004
v rámci akce „Komunikace ul. Dolní, Kopčany a U rybníka“ realizovat sanaci opěrné zdi a dokončení komunikace
na ul. Kopčany v roce 2005
složení komise pro výběr zhotovitele studie DPS
zakoupení videokamery
doplnění člena kulturní komise
záštitu obce nad nově založeným dětským folklórním souborem „Kostičánek“
zakoupení CD přehrávače
úlevu z poplatků za odvoz TKO
Kostelní jednotě sv.Terezie Kostice vykácet 1ks stromu v místním parku
podnikatelský záměr v budově staré školy
dále jednat ve věci pohledávky Obce Kostice u firmy SIKO
pronájem obecních pozemků firmě Transgas a.s. za cenu 5,-Kč/1 m2 ročně ( p.č.1069/2 ve výměře 20m2 a
p.č.2814 ve výměře 110 m2)
starostku obce zástupcem Obce Kostice do konkurzní komise pro výběr ředitele ZŠ Tvrdonice

Rada obce ukládá :
starostce obce písemně upozornit Kostelní jednotu sv. Terezie Kostice, že je nutno vždy o pokácení stromu žá dat
předem
starostce obce zajistit ověřený výpis z obchodního rejstříku firmy SIKO
starostce obce jmenovat členy výběrové komise zhotovitele studie DPS

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
Obvodní báňský úřad Brno poukázal Obci Kostice na účet částku ve výši 47 713,- Kč za těžbu vyhrazených
nerostů za III. čtvrtletí 2003
setkání kronikářů 6.5.2004 v Lužicích

Rada obce neschvaluje:
nabídku firmy KTVM Velké Meziříčí o rozšíření programové nabídky

