Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 17.3.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 3.3.2004
další jednání rady obce 31.3.2004, v 17 :00 hod
předložit PF ČR žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 3053 v k.ú. Kostice o výměře 177 m2
pronájem obecní půdy firmě Transgas, a.s. , pozemky v k.ú. Kostice: parcelní číslo 1069/2 o výměře 20 m2, a
parcelní číslo 2814 o výměře 110 m2 ,nájem 5,- Kč/m2 ročně
proplacení faktury za vypracování návrhu stavby “ Stavební úpravy MŠ v Kostice“
uzavření smlouvy na zhotovení a montáž oken , v souladu s pokračováním opravy MŠ Kostice 2. etapa
uzavření smlouvy s VaK, a.s. Břeclav na provozování veškerého kanalizačního řádu obce
poskytnutí příspěvku na činnost MRS MO Kostice
sezónní zaměstnance na údržbu zeleně a úklid obce
zhotovení dlažby u sokolovny
zhotovení 1000 ks pohlednic Obce Kostice
písemné vymezení důvodů pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou
odpis pohledávky za odvoz TKO
pronajmutí 1 ks kontejner na sklo
geodeticky zaměřit stávající objekty v areálu TJ Sokol Kostice
deratizaci kanalizačního potrubí v obci

Rada obce ukládá :
starostce obce vyzvat nového zástupce firmy SIKO k uhrazení dlužné částky Obci Kostice nebude-li dlužná částka
uhrazena do 30.4.2004 předloží starostka obce na jednání ZO návrh na odpis
starostce obce zajistit nabídky na realizaci dlažby u sokolovny a oplocení u seníku
starostce obce vyzvat občany obce k provedení jarního úklidu v obci
starostce obce písemně vyzvat AGD Kostice k plnění za pronájem obecních pozemků
starostce obce objednat GZ stávajících objektů na hřišti TJ Sokol Kostice

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
přiznané prostředky na opravu MK Kostice ze zdrojů EU budou zaslány okamžitě po jejich připsání na účet
Agentury SAPARD
MÚ Břeclav , odbor ŽP , potvrdil Obci Kostice správnost Povodňového plánu.
obdržení platby z provozu hracích automatů
závěrečné jednání ve věci „ Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Kostice“
Výklad Ministerstva vnitra ČR k osvobození od správních poplatků ve vztahu k obcím
konání řádné valné hromady Energetického sdružení obcí Jižní Moravy
vystoupení souboru „Břeclavánek“ v obci s mezinárodní účastí dětí
informace předsedkyně kulturní komise k přípravě slavnostního uvedení znaku a praporu obce
informaci místostarosty o doplnění výpočetní techniky pro potřeby OÚ Kostice ,a o postupu na zprovoznění
systému LANIUS ( elektronická evidence knižních svazků) v MK Kostice

