Obec Kostice
rada obce.

Usnesení z jednání rady obce ze dne 3.3.2004
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Rada obce schvaluje :
zápis z jednání rady obce ze dne 18.2.2004
další jednání rady obce 17.3.2004, v 17 :00 hod
uzavření smlouvy s VaK a.s. Břeclav na provozování vodovodního řádu v ul. Hlavní, Břeclavská, Nová,
Lanžhotská, náměstí Osvobození, Kopčany, Krátká, Zahradní, Příční
cenovou nabídku na zhotovení vstupních dveří do obecního bytového domu na ul. Nová 3
na základě usnesení ZO ze dne 28.8. 2003 cenu ve výši 17,18 Kč za 1m2 pozemku p.č. 804/16
znění výzvy občanům obce v rámci aktualizace strategie rozvoje Regionu Podluží
vytvoření a složení „ Regionální místní skupiny pro zaměření rozvojové strategie“
p. M. O. jako člena komise - realizace videozáznamu o Regionu Podluží
proplacení částky ve výši za instalaci akumulačních kamen v obecním klubu
žádosti o úlevu na poplatku pro rok 2004
zaslání vyobrazení znaku obce s barevným popisem pro potřeby soukromé heraldické sbírky
zakoupení digitálního fotoaparátu
přímý přenos ze zasedání ZO
prodloužení lhůty pro podání nabídky na zpracování studie DPS o 21 dnů
v souladu s rozpočtem obce převedení částky ve výši 50 000,-Kč pro TJ Sokol Kostice

Rada obce ukládá :
starostce obce písemně vyzvat dlužníky k úhradě dlužných částek za nájemné
starostce obce zajistit dokumentaci pro stavební povolení – napojení budovy OÚ na kanalizační přípojku
starostce obce předložit k projednání na nejbližším zasedání ZO poskytnutí finančního příspěvku na činnost MRS
MO Kostice
starostce obce předložit na nejbližším zasedání ZO návrh kupní smlouvy prodeje obecního pozemku p. č. 804/16,
a dále záměr o prodeji obecního pozemku zveřejnit veřejnou vyhláškou po dobu 15 dnů před jednáním ZO
starostce obce zažádat o dotace na již připravené stavební akce
starostce obce zajistit nabídky na zpracování projekt ů:
starostce obce požádat o stavební povolení na dostavbu šaten pro TJ Sokol Kostice – půdní vestavba
starostce obce zajistit zpracování projektu na zřízení autobusové zastávky na ul. Hlavní

Rada obce bere na vědomí:
splnění úkolů z jednání rady obce
sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje o vyřízení stížnosti Ing. V. Š.
Výroční zprávu o hospodaření za rok 2003 v MŠ Kostice
Zprávu o použití prostředků na vzdělávání v MŠ Kostice
Výroční zprávu o poskytnutých informacích podle Zákona č. 106/1999 Sb. v MŠ Kostice
informace od úřadu vládního zmocněnce
upozornění Kostelní jednoty starostkou obce na odstranění suchých větví ze stromů u parku
informace předsedkyně kulturně - sociální komise k přípravě slavnosti představení praporu a znaku obce
informaci starostky obce o stavu možnosti vybudování autobusové zastávky na ul. Hlavní

