Obec Kostice
rada obce.
Usnesení z jednání rady obce ze dne 18.2.2004
1. Rada obce schvaluje :
•
zápis z jednání rady obce ze dne 4.2.2004
•
další jednání rady obce 3.3.2004, v 17 :00 hod
•
nákup software
•
výpis ze souboru nároků vlastníka Obce Kostice ve vztahu k jednoduchým pozemkovým úpravám v obci
•
náklady na projekční práce opravy MŠ - 2 etapa
•
účast na turnaji v kuželkách „O volbu starosty Města Lanžhot
•
doplnění znění výzvy výběrové řízení pro zhotovení studie DPS o závazek zadavatele
•
zakoupení radlice k obecnímu malotraktoru
•
žádosti o úlevu na poplatku pro rok 2004.
•
záměr opravit hráz rybníka v obci
•
projekt řešící přístavbu rodinného domku na ul. Dolní
•
zařadit dne 19.2.2004 do programu jednání ZO informace zástupce PÚ Břeclav
•
barevný design znaku a praporu obce,materiál – satén
•
proplacení faktury
•
nabídku k odprodeji pozemku na ul. Příční, parcelní číslo 2815/40 o výměře 265 m2 – nabyvatel Obec Kostice
•
cenovou nabídku na rekonstrukci rozvodů VO a MR v obci
•
nákup výpočetní techniky pro potřeby OÚ Kostice
•
nabídku na softwarové práce a opravu stávajících kabelových rozvod ů v MK
2. Rada obce ukládá :
•
starostce obce prověřit, zda má obec uzavřenou smlouvu na provoz všech vodovodních a kanaliza čních řádů
v obci
•
starostce obce ,zajistit zařazení obce do druhé etapy bezdrátového p řipojení k síti Internet v rámci Regionu
Podluží
•
starostce obce zajistit , doplnění znění výzvy výběrové řízení pro zhotovení studie DPS o závazek zadavatele
•
starostce obce, zajistit nabídku na provedení nutných stavebních oprav v obecním bytovém domě na ul. Nová 3
3. Rada obce bere na vědomí:
•
splnění úkolů z jednání rady obce
•
materiály Krajského úřadu Jihomoravského kraje k zabezpe čení voleb do Evropského parlamentu
•
Obec Tvrdonice poskytne 50% finančních prostředků na osvětlení chodníku k ZŠ

