Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 31.3.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 17.3.2004
další jednání rady obce 14.4.2004, v 17 :00 hod
stanovený rozsah objednávek na realizaci projektů
podání žádosti u MND Hodonín o grantový příspěvek na zřízení parčíku v Kosticích
uzavření smlouvy na stavební úpravy a opravu střechy MŠ Kostice
uzavření smlouvy na klempířské práce – oprava MŠ Kostice
mandátní smlouvu č. 191/2004 – 11- M na úkony vyplívající z funkce stavebního dozoru a autorského dozoru na
akci „Stavební úpravy MŠ – II etapa“
proplacení faktury za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení -„Úpravy MŠ I. patro“
zakoupení ručního laserového scanneru pro MK Kostice
poskytnutí písemných informací týkajících se plánovaných investičních akcích obce
zhotovitelem díla „ dláždění před sokolovnou“
pokácení 1 ks stromu před budovou hájovny v Kosticích
uhrazení faktury za provozní náklady žáků ZŠ Tvrdonice
úlevu na poplatcích za TKO
finanční odměnu kronikáři obce

Rada obce ukládá :
starostce obce projednat s AGD Kostice stanovení termínu dalších splátek, dohodnuté řešit dodatkem č.1 k již
uzavřené dohodě
starostce obce požádat MěK v Břeclavi o instruktáž ke zpracování dat v oblasti evidence knižních svazků

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
informace k přípravě slavnostního uvedení znaku a praporu obce
příjem částky ve výši 525000,- Kč z programu SAPARD ( oprava MK Kostice)
MND Hodonín poukázáno na účet obce 37 580,- Kč, za dobývací prostor za rok 2004
AGD Kostice uhrazena část dlužné částky za pronájem obecních pozemků
informace o zahájení dalších prací na investičních akcích
seznámení se zákonem č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech
bezúplatné předání dokumentace vodovodního a kanalizačního řadu Regionu Podluží
návrhy na logo Regionu Podluží
informace z jednání starostů správního obvodu Města Břeclavi
informace o přípravách k založení folklorního souboru dětí navštěvujících MŠ
předložení Kroniky Obce Kostice, dopsané kronikářem obce za léta 1998 – 2001

Rada obce neschvaluje:
žádost firmy DAPA Radějov

