Obec Kostice
rada obce.
Usnesení z jednání rady obce ze dne 7.1.2004
1. Rada obce schvaluje :
•
zápis z jednání rady obce ze dne 10.12.2004
•
další jednání rady obce 21.1.2004, v 17 :00 hod
•
rozpočtové opatření č.4/2003
•
záměr požádat AGD Kostice o vlastnictví k objektu (budova váhy) jako celku
•
smlouvu s Českými radiokomunikacemi o zprostředkování telefonních služeb
•
úhradu částky ve výši 24 000,- Kč uvedenou v darovací smlouvě předložené firmou Hantály, a.s.
•
finanční odměnu ředitelce MŠ Kostice
•
finanční příspěvek SZTP Kostice ve výši 15 000,- Kč k zabezpečení rekondiční léčby na rok 2004
•
finanční příspěvek ve výši 7 800 ,- Kč oddílu moderní gymnastiky TJ Sokol Kostice
•
žádosti o slevu poplatku za odvoz odpadu
•
případné zařazení vodní plochy „ Kopanka“ do rybářského revíru „Kyjovka 2 C
•
znění odpovědí na dotazy uvedené v dotazníku předloženém manažerem Regionu Podluží
•
termín konání veřejného zasedání ZO - 19.2.2004
•
řešení žádosti a navrácením pozemku p.č. 119/2 Obcí Kostice, za předpokladu součinnosti spolumajitelů
pozemku
•
nájemní smlouvu mezi Obcí Kostice a TJ Sokol Kostice – pronájem šaten
•
postup pro zajištění stavebních akcí na rok 2004
•
zařadit v rámci projektu „ Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ s výhledem 10 let, rozšíření
vodovodu a kanalizace v trati „Padělky“ pro bytovou výstavbu rodinných dom ů v souladu s územním plánem
•
zhotovitele znaku a praporu Obce Kostice
•
příspěvek na školní ples
•
zakoupení informační tabule pro potřeby obce
2. Rada obce ukládá :
•
starostce obce předložit rozpočtové opatření č.4/2003 ke schválení ZO v měsíci únoru
•
starostce obce písemně sdělit AGD Kostice stanovisko rady obce
•
starostce obce objednat k projekt pro stavební povolení na stavbu sb ěrného dvoru
•
starostce obce předložit k projednání ZO příspěvek na činnost MRS ZO Kostice
•
ukládá starostce obce zveřejnit na Úřední desce záměr rady obce pronajmout obecní pozemek p.č. 903/2
•
starostce obce zaevidovat žádost MRS ZO Kostice o pronajmutí části obecního pozemku p.č. 903/2
•
prověřit stávající stav a funkčnost kanalizačního řádu a přípojek na ul. Dolní od ul. Lanžhotská po RD
•
starostce obce objednat vypracování projektových dokumentací dle schváleného postupu pro zajišt ění stavebních
akcí v roce 2004
•
starostce obce projednat s provozovatelem KTK aktualizaci televizních programů v KTK
3. Rada obce bere na vědomí:
•
splnění úkolů uložených na jednání rady dne 10.12.2004
•
informace o jednání letopisecké komise dne 17.12.2003
•
vyúčtování akce Krojové hody 2003 předložené TJ Sokol Kostice
•
Věstník vlády č. 10 pro orgány krajů a obcí
•
informace z jednání rady starostů Regionu Podluží:
•
podání žádosti o finanční plnění dotace ve výši 500 000 ,- Kč z programu SAPARD

