Obec Kostice
rada obce.
Usnesení z jednání rady obce ze dne 4.2.2004
1. Rada obce schvaluje :
•
zápis z jednání rady obce ze dne 21.1.2004
•
další jednání rady obce 18.2.2004, v 17 :00 hod
•
fakturaci za napojení na kanalizaci RD na ul. Sportovní
•
žádosti o slevu poplatku za odvoz odpadu pro rok 2004
•
doplnění programu zasedání ZO 19.2.2004
•
Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2003
•
úpravy rozpočtu na rok 2004
•
rozpočtové opatření č.5/2003
•
účast starostky a místostarosty na slavnostním předání dekretu o udělení znaku a praporu Obci Kostice dne
5.2.2004
•
dodatek č.1 k Jednacímu řádu rady obce s tímto zněním: „Zápisy ze schůze rady obce a usnesení rady obce
nebudou členům ZO elektronickou poštou zasílána“
•
smlouvu o dílo na akci „TJ Sokol Kostice - novostavba šaten se zázemím – II.etapa“
•
v šatnách TJ Sokol Kostice ohřev vody plynem a částečné zabudování technologie pro solární ohřev
•
proplacení faktur
•
poskytnutí příspěvku na činnost pionýrské skupině Severka při ZŠ Tvrdonice
•
návrhy na zadání projektové studie DPS
•
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
•
nájemní smlouvu za pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Kostice p.č.. 903/2 část o výměře 2338 m2, pro MRS
MO Kostice
•
nájemní smlouvu na pozemky p.č. 903/62, 903/55, 903/66, 903/1, 2806/1 o celkové vým ěře 3246 m2, nájemné 5
Kč/1m2/1 rok pro Transgas, a.s. Praha
•
pořízení nových dveří ( 1x vchod, 1x sklep)do bytového domu na ul.Nová 2
•
v zahrádkářské kolonii ( ul. Lanžhotská) respektovat cenu pozemku dle znaleckého posudku
•
přípravu slavnosti uvedení znaku a praporu Obce Kostice
•
pořizovací náklady na výrobu znaku a praporu obce předložené firmou Alerion
•
žádost J. K. o převod užívání obecního bytu na ul. Nová 3
•
náklady na umístění webových stránek obce na server
2. Rada obce ukládá :
•
starostce obce prověřit zájem o bezúplatný převod pozemku pod sokolovnou p.č.304 na Obec Kostice
•
starostce obce písemně upozornit dlužníky za stravné v MŠ
•
starostce obce prověřit možnost posunu zastávky do prostoru ul. Hlavní před rodinné domy č.p.87 a č.p.89
•
starostce obce informovat AGD Kostice o stanovisku rady obce k předložené žádosti v termínu do 17. 2. 2004
3. Rada obce bere na vědomí:
•
splnění úkolů z jednání rady obce
•
žádost Auto Design, M.T. o odprodej 4000m2 pozemku obce Kostice v lokalitě u „Kostické váhy“
•
zprávu o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠ ze státního rozpočtu v roce 2003
•
oznámení o zvýšení ceny stravného ve školní jídelně MŠ od 1.1.2004
•
rozhodnutí OÚ Kostice ve věci pokácení topolů v areálu hřiště a střediska kynologie
•
informace z jednání rady starostů Regionu Podluží
•
zprávu Energetického sdružení obcí Jižní Moravy
3. Rada obce neschvaluje:
•
žádost o úhradu logopeda v MŠ

